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Bubik lstván és Kubik Anna (Polly)
(Korniss Péter felvételei)

hitelesíti (enélkül ugyanis a legprecízebb, legvir-
tuózabb mutatvány is jellegtelen ágálás lesz).
Erre azonban vagy születni kell - vagy nagyon
sokáig, alázatosan és önfeladón, tanulni. Mé-
száros István például alighanem született rá;
Hirtling pedig alighanem egy kivételesen éhes és

kivételesen fogékony pillanatában találkozott a
mesterrel. Ráadásul mindketten epizódot ját-
szanak, amit sokkal könnyebb hatásosan meg-
oldani, mert változatosságra már nincs se mód,
se szükség. Ám Bubik István, aki sokfajta Kol-
dusoperának lehetne kitűnő Bicska Maxija, eb-
ben az egyben idegenül téblábol hős és antihős
pólusai között, Bánsági Ildikó és Kubik Anna
nagy igyekezettel, de átütő erő nélkül hajtják
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Lrátlanitott Csehov után romantikus Tur-
genyev? Mi történik az érzelmeinkkel az
ezredvég tájékán? Vajon érdemes lehet-e
figyelmünkre az érzelmek zűrzavara, a föl-izzó
szenvedélyek tétova útkeresése, kitörése és
semmibe hullása - vélhetően ilyen gondolatok is
foglalkoztathatták Horvai Istvánt, mikor
megannyi szikárrá és kopogóssá csupa-szított
Csehov-interpretáció után érzelmesen
szenvedélyes és ironikusan fanyar Turgenyev-
átiratot mutatott be a Pesti Színházban.

Van egy jellegzetes és szimbolikus erejű jele

netsor az előadásban, amely mintegy összefog-
lalja a rendező drámaértelmezését. A féltékeny-
ségtől emésztett, feltörő érzelmein uralkodni alig
tudó Natalja Petrovna imádottja, vetélytársa, há-
zibarátja és egyéb szerelmi üzletfelei társaságá-
ban sárkányt eregetni megy a természet lágy
ölére. Az udvarház életét felborító ifjú házitanító,
Beljajev előzőleg elhajította a sárkányt, hisz azt
hitte, fabrikálásával fájdalmat okozott a ház úr-
nőjének. A jókedvű társaság látszólagos szerel-
mespárja, Verocska és Beljajev egymással ver-
sengve nyargal a szelek szárnyán repkedő sár-

kány utáni, a színpadtérben csak a feszülő zsi-
nórt látjuk; húzzák, cibálják, egymás kezéből
kapkodják, kergetőznek véle. Natalja egyre izga-
tottabban követi őket, előbb csak a tekintetével;
majd úri dámából hirtelen visszavedlik mezítlá-
bas bakfissá, már ott futkároz ő is a fiatalok kö-
zött, elkapja a hév, a sárkány után veti magát, s
már csak rohan körbe, kibomlott hajjal, ziláltan,
eszelősei, akár valami haláltáncban; a többiek
mozdulatlanná dermedve nézik, amint elhajítja a
zsineget: szálljon, ami repülni akar, eridj sárkány.

Horvai rendezése nemcsak e hangsúlyos
ponton „árja tovább" a két részbe tömörített ötfel-
vonásos drámát: jeleneteket helyez át vagy nyo-
matékkal ismétel meg, szövegdarabkákat illeszt
a drámatestbe, s viszonylagos szabadsággal
(bár korántsem szabadosan) nyúl Elbert János
hibátlanul gördülékeny fordításához. A háziszol-
ga, Matvej szerelmi rohamai átindázzák a kusza
és szövevényes érzelmi hálókból szőtt játékot; a
szerelmek nemcsak egymásba fonódnak, ha-

végre az utasításokat: Kubik ereje például el-
megy a csináltan túlélezett váltásokra, bár a son-
gokat mint pódiumszámokat igazán szépen és
hatásosan adja elő. S hogy még így is mennyit
számít a szakmai biztonság és a rutin, azt visszá-
járól illusztrálja Tóth Auguszta épp csak geszti-
kulálni képes, bábszerű Lucyje. Hernádi Judit
(Kocsma Jenny) már korántsem volt ilyen enge-
delmes, 5 csak azért is a hagyományos figurate-
remtés eszközeivel él, s a kontraszthatások
kidomborítása helyett őszinte szívű perditának
mutatja magát, de ezzel csak annyit ér el, hogy
kirí az előadásból. Vele ellentétben Iglódi Istvá-
non (Tigris Brown) látszik, hogy bár otthonosan
mozogna Taub világában, idegesen keresi Tigris
Brown helyét és dolgát ebben az előadásban -
persze hiába, mert nincs neki. Neki sincs.

A végén a Taub-nyelvet mesterien saját mo-
doraivá transzformáló Darvas Iván megsajnál
bennünket, és hangsúlyosan sziszegi arcunkba
az üzenetet. Ekkorra azonban már elfáradtunk,
az idő is későre jár, elvesztettük fogékonyságun-
kat.
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nem egymás ironikus tükörképeivé is válnak: az
érzéki szenvedély lírája viharos gyorsasággal
torkollik a nyárspolgári házasság prózájába, az
álmok, ábrándok poézise brutálisan landol az
illúziótlan napi valóság földjén. A rendezésnek (s
a dramaturgiának) talán ezt a vonulatot sikerült
legplasztikusabban kibontania drámából: a sze-

relmi viszonyok finom összhangzatát, ironikus
egybecsengéseit, a komédiai félreértések-
félre-hallások külső burka alatt a nyers érdekek
valóságát. Mindezt úgy, hogy közben
mindvégig érezzük: a szerelmi kergetőzés
látszólag önfeledt játéka vérre megy, hiszen a
körtánc vég-pontján ott a Bolsincov- vagy a
Spigelszkij-féle

Eszenyi Enikő (Natalja)
és Kern András (Rakityin)

házassági ajánlat, vagy akár a szélgép, amellyel
a kataton magányba zuhant szerelmes asszonyt
hűtögeti a jó szándékú, balga férj. Az epizódsze-
replő Matvej és Kátya mindvégig hangsúlyosan
vannak jelen az előadásban, előbbi az éteri von-
zalmak ironikus ellenpontjaként, utóbbi a fertő-
zetlen természetesség és egyszerűség rezonőr-
jeként. Elbert fordításában Matvej „a legszebb
férfikorban" üldözi szerelmével vonakodó ked-
vesét, az előadás komótos háziszolgája Kátyát
hajkurászva sűvíti: „Most vagyok a csúcson." De
másutt is tetten érhető ugyanez az illúziókat
foszlató dramaturgiai szándék: Turgenyevnél a
szerelmi dráma csúcspontján Beljajev kitárt kar-
ral indul Nataljafelé. Horvai rendezésében Esze-
nyi komótosan két kezébe fogja imádottja üstö-
két, s szájon csókolja a fiút. Vívódó-gyötrődő nő
helyett céltudatos asszonyt Iátunk, aki hibátlan
női ösztönnel enged szabad utat érzelmeinek,
rácsodálkozik a visszautasításra, s olyan két-
ségbeesett szenvedéllyel omlik össze, hogy
megremeg tőle a nemesi udvarház valamennyi
kerti lugasa.

Az előadás kényesen egyensúlyoz a romanti-
kus szenvedélyek s a szerelmi viszonyok gro-
teszk víziójának határvídékén. Néha roppant
tempóval engedi száguldani előre a drámát, né-
ha vontatottan elidőzik egy-egy szituáció kibon-
tásánál. A rendező Horvainak persze korántsem
lehetett könnyű dolga, már csak azért sem, mert
e mű folyamatos dramaturgiai csapdák sora: a
szereplők szinte sosem önnön szerves fejlődé-
sük révén jutnak el érzelmeik tudatosításához,
hanem valamely más szereplő „előlegezi meg,"
hogy mit is éreznek egy adott pillanatban. Ami a
darabban dramaturgiai „csavar," a színrevitel-
ben hatványozottan jelentkező csapdahelyzet:
még meg sem érlelődött egy-egy figura érzelme,
már néven neveztetik, s hordozójának ekként
kell viszonyulnia a szituációhoz.

Bár a premieren tapasztalható apró szövegté-
vesztések, disszonáns hangok is arról tanúskod-
tak, hogy az előadás „nem készült el" teljesen, a
szereplők többsége rutinosan hozta a rendező
által rászabott figurát. Tahi Tóth László kiégett,
cinikus orvosának azt hisszük el leginkább, hogy
végképp elege van magából: megcsömörlött,
életunt Spigelszkije megrendítően önleleplező
volt, mikor házassági ajánlatnak álcázott életbi-
zonyítványát kántálta elő. (Abszurdba hajló
dalocskája a kecskét felfaló farkasokról joggal
kapott nyíltszíni tapsot.) Kern András
Rakityinként

Alföldi Róbert (Beljajev) és Murányi Tünde (Ve-
rocska)
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Murányi Tünde és Eszenyi Enikő
(Koncz Zsuzsa felvételei)

látni engedi - szinte minden önfegyelmező
mozdulatán átsugárzik -, hogy ez az álhatato-
san epekedő hősszerelmes házibarát nem az ő
fanyar clownalkatára van szabva. A félénken rá-
menős és céltudatosan félszeg házitanító (Alföldi
Róbert) ámuló öntudatra ébredése, a viháncoló
bakfisból villámgyorsan asszonysorsba zuhanó
Verocska (Murányi Tünde) fájdalma, a rejtőzködő
Kátya (Jónás Rita) üde természetessége és
fertőzetlensége, a házőrzőként újra meg újra
előráncigált szolga, Matvej (Sipos András) együ-
gyűen komótos rámenőssége kimérten adagolja
a humort, az iróniát és a lírát. Hetényi Pál drabáli-
san együgyű, egy tömbből faragott Bolsincovot,
Hullan Zsuzsa a keserű valósággal illúziótlanul
szembesülő Lizavetát formáz meg, míg Szo-
boszlay Sándor német nevelője az idegenségről,
Barta Mária az anyai-nagyasszonyi gőgről s a
Miskolcról vendégül hívott Szervét Tibor a férji el-
vakultságról és szenvedő tehetetlenségről állít ki
látleletet.

Minden szereplő teszi a dolgát fegyelmezet-
ten, az előadást mégis, vagy mindezek ellenére
Eszenyi Enikő Nataljája viszi a vállán: az ő érzel-
mi hullámzásai, szeszélyes fordulatai uralják a
játékot, s értelmezik vagy értelmezik át a többi
szereplő jelenlétét. Eszenyi széles ecsetvoná-
sokkal, határozott kontúrokkal - mint egy néma-
film szenvedélyesen gesztikuláló hőse -, s
mégis roppant hajlékonysággal formálja meg a
szerelmével és lelkiismeretével viaskodó nő
alakját. Nataljája légies, törékeny és kőkemény:
ideges vergődése, hisztérikus toporzékolása fé-
lelmetes, tiszteletet parancsoló és groteszk egy-
szerre. Csak lassan szánja rá magát a döntésre,
„fejlődéstörténete" valóságos pszichológiai ta-
nulmány. Érzelmi hullámzásaiban ott a düh, az
elkeseredettség, a bizonytalanság és a kiszol-
gáltatottságtól való félelem, valamint az érzéki
vágy tombolása; az elfojtott, szublimált ösztönvi-
lág fájdalma, s az animális érzékiség önkívülete.
Kipirult arccal repked, majd sápadtan magába
zuhan, tétován kapaszkodik Rakityinbe, majd el-
löki magától, Iszlajev karjaiba omlana, de gon-
dolkodóba esik, Verával taktikázik, s önmaga
csapdájába sétál bele. Mikor rájön, hogy veszí-
tett, s szerelme elhagyja, fölmászik a kerti rács-
ra, és élettelen tárgyként zuhan vissza a földre.
Erről az összecsuklásról szól Eszenyi-Natalja
küzdelme, ettől lesz íve szenvedéstörténetének;
zuhanása szabja ki jellemének határait, s rajzolja
meg a játék röppályáját.

Fehér Miklós csikorgó díszletei nemcsak
fém-jelzik, hanem picit el is játsszák az
előadást. A színpadon fehérre mázolt kerti lugas
rácsait kocsiztatják újra meg újra félsötétben a
díszlete

zők. Az udvarház lakói tétován bukdácsolnak kö-
zöttük. Aztán elénk libben egy hinta, egy töré-
keny asszony felül rá, s meglódítja a játékot is,
amely vele emelkedik és röpül, mint az eleresz-
tett sárkány a szélben.
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