
valóság egyenesen komikus (de inkább
tragikomikus) ellentétét. A díszlet egyéb-
ként összetettségében jól kihasználható
játékteret alakít ki; a végig egy színen
zajló előadás a filmbeli áttűnések érzetét
keltő megoldásokkal él, de az egyes je-
leneteket nem szakítja ki a közegből: a
megvilágított térrészletben játszódó jele-
net körül a félhomályban folytonosan
érzékeljük az otthonban zajló életet.

A színészek játéka egyöntetűen jó volt,
nem utolsósorban az ő érdemük, hogy
elevenné varázsolták a színpadot, s még
azokat a figurákat is hangulati ki-
sugárzással ruházták fel, akik meg sem
szólaltak a darabban. Jó összjátékuk a
társulat érettségét, összeforrottságát
mutatja. Külön kiemelném a központi
szerepeket megformáló Tímár Éva
(Főnővér), Gáspár Tibor (Attila) és
Polgár Géza (Otthonvezető) játékát, akik
egy-egy alig észrevehető mozdulattal,
tekintettel megteremtik a karaktereket, a
jellemek belső rezdüléseit is érzékeltetni
tudják; s az egészségügyi osztályvezetőnő
simulékonyan ellenszenves, fölényes
energikusságában megtámadhatatlan
alakját megformáló Máhr Ágit. A
gondozottakat alakító színészek közül
pedig külön is említésre érdemes Fehér
Tibor (Császár Ignác), Bánó Pál
(Altmann), Csiszér András (FogI Vilmos)
és Olgyai Magda (Ország Etel) játéka,
akik az elesettség, szánandóság és a
berzenkedő öntudat és emberi méltóság
keveredését vonzó hitelességgel
ábrázolták.

Polgár András szavait idézem a szín-
lapról: „ ...mozdítani a társadalom lel-
kiismeretén, ez legszemélyesebb mon-
danivalóm." Annak ellenére, hogy a
drámai megvalósítás kívánnivalókat hagy
maga után, az előadás ezt az írói szándé-
kot segítette érvényre jutni.

Polgár András: „Csak egy nap a világ"

(miskolci Nemzeti Színház)

Dramaturg: Schwajda György. Díszlet:
Szlávik István. Koreográfus: Majoros Ist-
ván. Zene: Vukán György. jelmez: Szakács
Györgyi. Zenei munkatárs: Kalmár Péter.
Rendezőasszisztens: Balogh Erzsébet.
Rendező: Gát György m. v.

Szereplők: Polgár Géza, Tímár Éva,
Gáspár Tibor, Sándor Erzsi, Sallós Gá-
bor, Máhr Ági, Matus György, Milviusz
Andrea, Csapó János, Somló Ferenc, Fe-
hér Tibor, Kovács Mária, Bánó Pál,
Márffy Vera, Kanalas László, Csiszér
András, Olgyai Magda, Szabados Amb-
rus.

ALMÁSI MIKLÓS

Mi lesz velünk,
Anton Pavlovics?

Sirály-bemutató a Vígszínházban

Horvai István ezzel a Csehov-bemuta-
tóval többszörös vitába (perbe?) lép a
jelennel: Sirálya élesen mára vonatkoz-
tatott színpadi átértelmezésre és ezért
minden korábbi Sirály-megoldástól
radikálisan eltérő tér- és játékfelfogásra
épít. Á koncepció főíve világos és át-
élhető: ez a darab ezúttal egy fájdalmas
közérzetről vall, már-már reménytelenség,
legalábbis a rezignáció kifejezése. A
koncepción túl, a produkció egésze
viszont már csiszolatlanabb, s ami
nagyobb baj - erőtlen. Nem tud azzal a
provokatív hatással magával ragadni, mint
annak idején a Három nő-vér vagy a

Cseresznyéskert.
Pedig ez a játékkoncepció a díszlettől a

felvonásbeosztás-átszerkesztésig, a zá-
rókép hangulatának radikális áthangsze-
reléséig, számos meglepetést, helyenként
lebilincselő megoldást kínál. Vitám a
koncepción túl kezdődik: a mű nem il-
leszkedik szervesen a darabból kicsit ki-
emelt művészsorsok szomorújátékához.
Az előtér és háttér, a kiemelt sorsok és a
köréjük felrakott színes figurák viszonya
egymást tompítja; a markáns jelenetek
vagy statikus képekbe simulnak vissza,
vagy túlpörgetett, olykor bohózati betétek
idegen anyagán vergődnek át, és hatásuk
kihűl. S bár az utolsó felvonás, a rendezői
üzenet hordozója újra felvillanyoz, de már
későn: az elő-adás fásult statikája rám is
átragadt.

Színpadi tér - szellemi tér
David Borovszkij térformálása mindig
levesz a lábamról. Most, ezzel a tóval is
így történt. Nem szokatlan
extravaganciájával hatott rám - igazi
„mélyvíz" a színpadon, ráadásul még be is
tud fagy-ni, s mind a négy felvonáshoz
keretül tud szolgálni - nem, inkább azzal,
hogy egy alapos, mai „olvasat" sugallta, s
ugyanakkor funkcionális módon is ját-
szik - azon kívül, hogy dramaturgiai-
szimbolikus jelentéseit mind a négy fel-
vonásba bele tudja szőni. Azt is mond-
hatnám, ez a megoldás benne szunnyad a
szövegben, csak ki kellett emelni. Ez a tó
azért képes élni a színpadon, mert
majdnem minden szereplőnek van vala-

milyen viszonya hozzá. Borovszkij ész-
revette, hogy nemcsak Nyinát vonzza a
víz: Trepljov itt tölti kényszerű „szám-
űzetését", darabjának előadását a tó fölé
épített színpadra álmodja; Dorn vala-
mikor itt, a hajdani mulatságoktól han-
gos vízparti kúriákon volt hódító arszlán;
Arkagyina, aki ugyan már igyekszik
homályban tartani életkorát s múltját,
mégis elárulja, hogy igazán itt volt fel-
hőtlenül boldog; Trigorin viszont csak
horgászni tud benne, de ez is telibe ta-
lálja emberi középszerűségét: szinte csak
ő, az érzékeny író képtelen érzékelni a tó
mágikus szépségét.

Ez a kívül-belül díszletmegoldás (ami-
nek furcsaságait a Három nővér emléke-
zetes előadása óta már megszoktuk) az
első két felvonásban szöveg szerinti ke-
ret. Trepljov darabjához a tó és a hold a
természetes háttér, a második felvo-
násban (az előadásban: a második kép-
ben) a csehovi „krokettpálya" zökkenés-
mentesen átúszik egy fürdőház nyári
unalmába. Á harmadik felvonás ugyan
szobabelső, itt már működik Borovszkij
kívül-belül díszlete. A nagy ötlet termé-
szetesen a negyedik felvonás megoldása,
ami eredetileg Trepljov dolgozószobája,
ahová Arkagyináék kétévi távollét után -
újra bevonulnak, hogy játsszanak,
múlassák az időt. Trepljov valóban
kézirataival küszködik, itt jön rá, hogy a
művészet nem a formai újításokból áll,
már-már megvilágosodik előtte az igazi
alkotás titka. Es ebbe a „szobába" kell
jönnie, visszatérnie Nyinának. Mivel
azonban e felvonás atmoszférájához a
még mindig álló, leharcolt-
elrongyolódott díszlet és függöny
szélben csapkodó, kísérteties
hangkulisszája adná (szöveg szerint) - így
újra „játszik" a tó: csak kísértetiesen,
téliesen. A nyári vidámságból (bármily
erőltetett volt is az) jeges, téli táj lett, az
egykori függönyből piszkos rongydarab,
a tavat benövő fán egy csillár, jég-csapok
ami nemcsak szürrealista ötletével
örvendeztet, hanem valami kará-
csonyszerű asszociációt is kelt, miközben
a dolgozószoba folytatását, valamint az
egykori csillogás-lebegés megfagyottságát
is felidézi. Trepljov tehát papírjai-
val van elfoglalva félrehúzódik a vidám
társasjátékkal szórakozó társaságtól: az
írás démonával viaskodik. S ekkor jelenik
meg, kétéves kálvária után Nyina:
kékesfehér fényben, a be-fagyott tavon -
mintha nem is valóságos lenne alakja,
hanem csak Trepljov képzeletében
zajlana le közöttük ez a



tragikus kimenetelű, reménytelenségtől
átitatott beszélgetés. Persze, ugyan-akkor
mégis minden valóságos : Nyina
megtörtsége, fekete ruhája (ami rímel
Mása „életemet gyászolom" kosz-
tümjére), zavarodottsága, harca a szellemi
fölényért - mindez valóság. A szín-padi
kép azonban itt végletesen kétféle
szellemi teret sejtet-sugall: Nyina megje-
lenése, vallomása a művészetről, ideges
elesettsége és átszellemültségét immár
szégyenlő mivolta fantázia, álom vagy
kísértetvalóság - és egyben kíméletlenül
hideg életrealitás: a vágyak bukásáról, a
remények keserűségéről szól. S köz-ben a
„meleg" fényben Arkagyináék játszanak,
majd eltűnnek vacsorázni: ők nem
akarnak az elszalasztott értelmes élet
fájdalmára gondolni, s nekik ez sikerül is.
Itt a befagyott tavon viszont két törékeny
remény, kifosztottság, szerelmi idegenség
beszélget egymással. A kétféle élet,
kétféle művészetfelfogás, kétféle
boldogságelvárás azonos szín-padi térben,
de külön szellemi térben ütközik meg
egymással.

A szellemi terek különbségeit emeli ki
ez a befejezés, de az egész játék is erre
épül. A szereplők, ha álmodoznak, ha
menekülni akarnak, ha szimbolikussá
nőnek álmaikkal, vágyaikkal - a tóra
épített színpadra lépnek: Horvai így akar-

ja jelezni a szellemi terek különbségét.
Ezeknek a hősöknek élete félig valósá-
gos, félig színpadszerű, félig banális,
félig vágyakból-álmokból szövődik. -
Ezért hol kilépnek a realitásból - anélkül,
hogy elhagynák a fizikai teret -, hol
kívülről, a „színpadi", látszat- vagy
álomlét felől látják önmagukat. Abból a
szimbolikus térből, amit ez az itt maradt
színpad hivatott megtestesíteni. Ez a
kettős tér - a banalitásé és a képzelt vagy
valóságos emelkedettségé, a szimbolikus
valóságé - az utolsó felvonásban szíven is
üti a nézőt: ott szólal meg igazán. A
korábbi képekben nem derül ki ilyen
világosan a kétféle tér közötti szellemi
különbség. Talán mert olyan szereplők is
„használják" a színpadot, akiknek nincs
ilyen szimbolikus, álom-szerű élete,
vágyvilága. (Például Samrajev is „fellép"

erre a színpadra, s nem tudom lefordítani
- miért.)

Ennek a zavarnak azonban nincs je-
lentősége. Voltaképp megérte a fárad-
ságot a víz színpadra telepítése. Sikerült
kilépni a hagyományos Sirály-képből.

Művészet, élet
és a kiegyezés képtelenségei

A Sirály több szálból, tematikus fonálból
szőtt szövet. Egyfelől csupa szerelmi
vágyódás indázza be a játékot: Medve-

gyenko Mását, Mása Trepljovot, Trepljov
Nyinát, Nyina Trigorint szereti, s
mindegyikük másképp lesz szerencsét-len
ebben a kergetőzésben. Arkagyina és
Trigorin ugyan már túl vannak ezen a
hevülésen, de nekik egymást kell elvisel-
niök, s az sem kis kereszt. E sokszínű
kergetőzésen még ott van Dorn és Polina
öreges vonzalma, ugyancsak „re-
ménytelenül". A „mindenki mást szeret"
szerelmi karusszelje mögött aztán a mű-
vészlét súlyos konfliktusai rejlenek: ki az
igazi művész, s ki (és miért) rutinié?
Trigorinról sejtjük, hogy csak taposó-
malomként éli meg saját művészetét;
Arkagyina már bonyolultabb eset: híres
színésznő, ám rejtve marad, hogy valódi
nagyság vagy csak a közönség kedvence.
Trepljov tanulja a szakmát, sőt ezekkel a
kétes vagy megfáradt művészekkel
szemben, ellenükre akar valami újat
teremteni - írásaiban is, de életvitelében is,
s bizony nem sok eredmény-nyel. S végül
Nyina is ennek a körnek lesz a foglya:
kezdetben csak a siker csillogása, a látszat
vonzza, aztán kétévi pokoljárás után már
sejti, mit jelent igazit alkotni. Vagy csak
önmagával hiteti el - a túlélésnek ez a
feltétele -, hogy már sikerült átlépnie az
igazi művészet világába?

Horvai az autentikus és álművész da-
rabbeli kettősségét, szembenállását záró-
jelbe teszi: nála mind a művészet, mind a
szerelem életkérdés. Pontosabban: csak
azoknak van igazi életkérdése, akik mind a
kettőbe belegabalyodnak. A boldogságot
csak a kettő együtt ígéri, s ezért hajszolják
mindkettőt, akár valóságban, akár
élethazugságaikkal, álmaikkal, miközben
ez a boldogság csak ígéret marad, s vagy a
művészet, vagy a szerelmi élet sínyli meg
az elvágyódást, s teszi boldogtalanná - más
és más szinten - ezeket a figurákat. Es csak
az élet-tragédiának vannak minőségi
különbségei, hierarchikus fokozatai:
Trepljov öngyilkosságától Arkagyina
önmagát feledni akaró álboldogságáig.

A művészek számára tehát az élet,
szerelem és szakma: ugyanazt jelenti. Így
például Ruttkai Éva Arkagyinája számára
a nyaralásban is a szakma az igazi élet.
Bármilyen ironikus is az a jelenete, mikor
bemutatja, milyen egyenesen tud járni,
hogyan gyakorlatozik - végül is szerencsés
sorsa van, van önki-fejezési, objektivációs
lehetősége. Ezért jóval kevésbé
sérülékeny, mint mondjuk Mása
(Kútvölgyi Erzsébet), aki csak szeret, és
nincs semmi értelmes élettevé-

Csehov Sirálya a Vígszínházban: Nyina (Hernádi Judit) a tóparton



kenysége. Trepljovot s a munka, az írás
segíti át egy darabig a szerelmi csa-
lódáson, Trigorin pedig szinte
morfinistaként rabja az írás
kényszerének. S persze Nyinát is ez, a
művészet vonzása segíti életben maradni,
akkor is, ha ez a művészlét nála talán
csak önáltatás - amire az előadás utolsó
jelenete céloz.

Valahogy mégis ördögi körben jár-nak
e művészfigurák: az életet a munka
jelenti, de a munka el is fedi, elszürkíti a
boldog élet álmát-valóságát, megvon-ja a
szerelem örömét. Vagy csak hazug lesz
ez a szerelem, mámor és pótlék, vagy
nyílt csalódás. S a művészet sem adja
magát könnyen: robot, mint Trigorinnak,
pokoljárás, mint Nyinának, erőltetett
életpótlék, mint Arkagyinának. S a
legértékesebbek Trepljov és Nyina -
emberileg őrlődnek fel ebben az újra meg
újra elérhetetlennek bizonyuló
versenyben: élet és művészet, szerelem és
önmegvalósítás csak ígéri, de nem váltja
be a boldogság tartós állapotát. Sőt, ez az
ígéret pusztító erejű azok számára, akik
még hisznek benne.

Egy rezignált, reményt kereső és re-
ményt vesztett közérzet rezdüléseit fo-
galmazza meg az előadás fővonala: a ki-
fosztottságét (Nyina és Trepljov eseté-
ben), a kiégettségét (Arkagyina és Tri-
gorin alakjában). Valami van a levegő-
ben, ami elszippantja az életerőt vagy azt
a varázsképességet, hogy élet-művészet-
boldogság egyetlen csomóra legyen
köthető: fojtogató ez az alig érzékelhető
atmoszféra, de mindenkire hatással van.
Van, aki önsajnálattal, van, aki ciniz-
mussal próbál kikerülni hatása alól, és
van, aki erőszakosan-határozottan lesz úr-
rá rajta, anélkül, hogy cl tudná tüntet-ni.
Ruttkai a harmadik képben hosszú fehér
kabátjában tábornokasszociációkat kelt:
valóban, ő vezényli ezt a társaságot,
legalábbis úgy hiszi, hogy kezében tartja
környezetét. S ezzel a parancsoló
egyéniséggel és szereppel talán
szabadulni is tud kétségeitől, félelmei-tő '.
Nem tud.

Horvai nemcsak a színházi szakma
rossz érzéseit, de a közérzet általánosabb
fenyegetettségét is érzékelteti ezzel az
atmoszférával: az előadás fő íve erre cé-
loz. Énnek a célzásnak csehovi auten-
tikusságán lehet vitatkozni, de úgy ér-
zem, a jelenhez kapcsolódó vitahangsú-
lyai itt megszólalnak.

Ami nem jelenti azt, hogy az előadás
egésze megoldottá válik. Sőt: a baj ott van,
hogy e gondolati-hangulati ív nem tud
szervülni a darab „külső körével".

Én tehát nem e koncepció rezignált
pesszimizmusával vitázom, amennyiben
ez az atmoszféra „átjön" annyiban
őszinte s korántsem bántó. Az eladás
nehézkességét, statikusságát kifogáso-
lom: ez a koncepció nem tudja
átlelkesíteni, életképessé tenni az
„egészet", a Sirály mikrovilágát.

Horvai rendezése a művészfigurák
élethiányára koncentrál, s a fővonal ami
Nyina visszatérésének fájdalmasan
szomorú képében válik lekerítetté, s
szólal meg panaszával - önmagában si-
került kompozicionális ív. Énnek azon-
ban az az ára, hogy a „peremfigurák"

megoldatlanok maradnak. Gálffi László
Medvegyenkója túlságosan komikus, oly-
kor börleszkszerű, Dornból (Benkő
Gyula megoldásából) hiányzik az egykori
amorózó és az érettkor bölcsessége, a
Figura „háttere": ami azért zavaró, mert ő
az egyetlen, aki Trepljov és Nyina
tehetségét komolyan veszi. Ha az ő
személyisége kétes, komikus, akkor ez a
mérce nem működik. Túl keményre,
nyersre sikerült Kútvölgyi Erzsébet
Másája; Miklósy György színesen, ke-
délyesen oldja meg Szorin alakját, de
szinte semmi vonatkozása nincs az
előtérben állókhoz. Pedig ő, a vidéki
„száműzött" Trepljov szinte egyetlen
bizalmasa, közbenjárója, apja helyett ap-
ja ez a lelki rokonság homályban marad.
egy érzem, nem a kitűnő szí-
nészeken múlik, hogy ezek figurák
ennyire kétdimenziósra sikerültek:
Horvai számára annyira a fővonal íve
volt fontos, hogy ezek a mellékalakok
csupán kontrasztként komponálódtak a
já-

tékba. Nem tartom véletlennek, hogy a
szatirizáló játékokat többnyire Gálffi,
Benkő, Miklósy „hozza", míg a „mű-
vészsorsok" véresen komolyan kerülnek
előadásra. Kétségtelen, hogy így világo-
sabb a fővonal - de egyszerűbb és
színpadilag feszültségmentesített is. S az
már Csehov szövegének „bosszúja", hogy
épp ez a határozott jelenre vonatkoztatás,
a fővonal „társadalomkritikai"

figyelmeztetése halványodik el a
„mellékalakok" ilyen tompított vagy
kétdimenziósra egyszerűsített megoldá-
sával. Horvai őszinte és tisztességes pa-
naszának nincs olyan színpadi súlya,
mintha mindez a darab teljes szöveté-nek
fonalrendszerén, a többi alak kibontott
teljességén keresztül szólalt volna meg.
Medvegyenko garasos gondjai, Mása
pózokba menekülő, ám egyszerű
kínlódása valójában nemcsak komikus-
ironikus ellenpont, de véresen igaz is: a
művészek rossz közérzete valahogy arisz-
tokratikus nyafogás is, amint komolyab-
ban átgondoljuk az ő sorsukat. És Csehov
átgondolta: komikusban is, tragikusban
is.

Irónia: passé?
Az előadásból - láthatóan tudatos kon-
cepció következtében hiányzik az irónia.
Helyette szatirikus elemeket (mint
említettem: betéteket) látunk (Dorn és
Polina szerelmi birkózását), karikatúrát
(Mása férfias, smirglipapír viselkedé-
sét), nyers komikumot (Medvegyenko
ügyefogyott agresszivitását). Abból az
iróniából, ami Trigorint lebegi körül,
semmi sem tűnik el. (Például az a furcsa-

Nyina (Hernádi Judit) És Trepljov (Reviczky Gábor) a Sirályban



ság, hogy mint író csak későn kapcsol,
nem veszi észre, hogy Nyina csodálja,
hogy felkínálkozik, mikor aztán rájön a
nagy lehetőségre, valahogy összeszedi
magát és „mindent belead".) De a szöveg
ironikus felhangjai leborotválódtak. (Így
például Nyina és Trepljov csókja után
Nyina kibontakozik, s valami teljesen
abszurd gesztussal azt kérdezi, „Milyen
fa ez ?", és hogy „miért ilyen sötét" - ami
nem épp szerelmi dialóg, még akkor sem,
ha Trepljovot csak mint kamaszlány
fogadja el.)

Horvai, gondolom, tudatosan fogta
vissza ezeket az ironikus-játékos fel-
hangokat, mintha elege lenne az iróniá-
ból. Ma már valóban kicsit túlburjánzott
az ironikus stílus, látásmód (vagy
modorosság?) filmben, prózában, zené-
ben, utcai köznyelvben egyaránt. Ezért
vette „keményebbre" (szatirikusabbra,
börleszkszerűbbre) azt, ami Csehovnál
lebegő kétértelműség: tiltakozásként e
divat ellen. É szomorú-boldogtalan sor-
sokhoz, a reménytelen végkicsengéshez
nem illik ez a divatszerű irónia.

S mégis: ez a játékosság és irónia
hiányzik leginkább az előadásból. Ettől a
hiánytól szürke az összkép. A boldog-
talanság életvariációit ugyanis élesebben
emelné ki a játékos-ironikus kontraszt.
Hiszen nemcsak egyféle - divatos - irónia
létezik, ezen a látásmódon belül, Csehov
szövegének lehetőségudvarát
kihasználva, sokféle módon lehetne új-
jáépíteni az iróniát. A Sirály szomorúsága
ugyanis nem működik e nélkül az irónia
nélkül: ezek a figurák játszanak,
butáskodnak, komolykodnak, tudják,
hogy reményeik csalókák, vagy túlságo-
san elhiszik saját reményeiket - és köz-
ben valóban szenvednek. A kétértelműség a
darab alapszövete: minden mögött

kérdőjel áll, de csak azért, mert egy fel-
kiáltójelet akar hangsúlyosabbá tenni,
anélkül, hogy szentimentálissá válnék.
Rutinból írja Trigorin a novelláit, mond-
hatnám, rohan a pénze után, és már rabja
és nem ura művészetének, de tud-ja is
ezt, neki is van egy önironikus rá-látása,
reflexiója életvitelére, ám Csehov ezt
még egy csavarral egészíti ki: ő az egész
alakot megkérdőjelezi - miközben azt is
el tudja mondani, ami minden komoly
művész életproblémája, a harcot az
alkotás démonával. Trigorin ettől
komplex figura, és ettől derül ki végül
belső üressége - de csak végül. Ő az író,
aki a tavat nézegetve csak azt tudja
mondani: „sok hal lehet benne" - ami
majdnem abszurd jellemzés az írói érzé-
ketlenségre. De még ő is ki akar törni,
menekülni - erőtlenül, korrumpálódva -,
akár csak álmodva menekülni. Ez a két-
értelműség szinte teljesen hiányzik Dar-
vas Iván játékából: statikusak megoldá-
sai, abból a csodálatos játékosságból, ami
például a Moličre-figurában elkáprázta-
tott, ezúttal semmit sem enged látni. Rej-
tély számomra, miért fogja vissza magát.

Mondom: az irónia a figurák mélyré-
tegét, sőt tragikus boldogtalanságát is
elementárisabban emelné ki, ha a rende-
zés engedné. Ezt az előadás legerősebb
jelenete, Ruttkai már említett remeke
bizonyítja: Arkagyinája szerepbeli szí-
nésznői eszközeit dobja be, „eljátssza" a
hízelgést, a megalázkodást, az anyáskodó
szeretőt - óriási ironikus-játékos skáláját
a „hódításnak" -, s aztán ki is adja magát,
mikor már kezében érzi új-ra Trigorint,
megengedné, hogy maradjanak, s az író
flörtöljön még egy kicsit Nyinával. Most
már tudja, hogy erre úgy-sem kerülhet
sor. De ez a játék, a visszaszerzés
manővere borotvaélen tán-
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játszik a helyzettel és a férfival, de vére-
sen komoly, mert talán utoljára sikerül
neki ez a trükk, s a játék tétje az öregség,
a magára maradottság. Az, amitől Ar-
kagyina retteg, s amire tudatosan nem is
akar gondolni sem. De ezt a mélyebb
réteget, az elhallgatott élettragédiát csak
ez az ironikus-játékos „nagyjelenet", a
kétértelműség képes megszólaltatni. Horvai
(és Ruttkai) itt eltalált egy hangot, egy
stílust, ami meghaladja a divatos iróniát,
és egyben korszerű módon -- majd-nem
strindbergi kegyetlenséggel - teremti újra.
Sajnos másutt - főképp Trepljov
(Reviczky Gábor) alakját illetően -
tökéletesen kitörlődik az iróniának még a
lehetősége is. Minden „túl komoly" - és
sajnos ennek az az ára, hogy vontatott,
statikus. Hernádi Judit néhány villanásra
behozza ezt a korszerűen értelmezett
iróniát, de a zárójelenetben, a bomlott
idegállapot instrukcióját követve már nem
érezzük a jelenés kétértelműségét. Horvai
talán félti e figurák tisztaságát,
tragédiájuk szépségét a játékosság, az
irónia kétértelműségétől? Nem tudom.
Csak a hiányt érzékelem.

Az előadás Háy Gyula fordítását vet-te
elő. Helyesen, mert ez a szöveg költőibb-
színpadszerűbb, mint Makai Imre
változata, ami viszont pontosabb, de
kopárabb. Kiemelem még Jánoskúti Márta
sokjelentésű jelmezeit, a ruhák
kompozicionális „mozgását", ahogy a
színek is bealkonyulnak az előadás vé-
gére. Presser Gábor zenei effektjei meg-
nyugtató támpontként szolgálnak a kü-
lönben ma már Chopin-, balalajka-, har-
monika-megoldásokat nem tűrő Csehov-
újrafogalmazásokban.

Csehov: Sirály (Vígszínház)
Fordította: Háy Gyula. Díszlet: David
Borovszkij. Jelmez: Jánoskúti Márta. Kísé-
rőzene: Presser Gábor. RendeZte: Horvai
István.

Szereplők: Ruttkai Éva, Reviczky Gábor,
Miklósy György, Hernádi Judit, Kozák
László, Tanay Bella, Kútvölgyi Erzsébet,
Darvas Iván, Benkö Gyula, Maszlay Ist-
ván, Gálffi László, Bajka Pál.
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