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Az Erdő Kaposvárott

„Az élet drámája"
Osztrovszkijt úgy tartjuk számon, mint aki
csaknem félszáz darabjával meg-
teremtette a nemzeti repertoárt, szín-padra
állította az orosz harmadik rendet, s jobb-
rosszabb, de mindig szabályos komédiái
mellett írt egy nagyszerű drámát, a Vihart.
Pedig már Dobroljubov észrevette, hogy a
komédiák szabályos külszíne alatt döntő
szerkezeti változás történt: „ezek
tulajdonképpen se nem helyzet-, se nem
jellemkomédiák, hanem valami újat
képviselnek, amit »az élet drámájának«
nevezhetnénk, ha ez a kifejezés nem volna
túlságosan tág, s ennek következtében
határozatlan. Azt akarjuk mondani, hogy
nála mindig a szereplők mindegyikétől
független, általános élethelyzet áll az első
helyre. Ő nem bünteti sem a gonosztevőt,
sem az áldozatot; mindkettő sajnálatot
ébreszt, nemritkán komikus, de nem
közvetlenül rájuk összpontosulnak a
dráma által keltett érzelmek. Azt látjuk,
hogy a környezetük uralkodik felettük, és
csak azt vethetjük a szemükre, hogy nincs
elég energiájuk arra, hogy véget vessenek
ennek a helyzetnek. Ily módon a harc,
amelyet a dráma elmélete követel,
Osztrovszkij darabjaiban nem a szereplők
monológjaiban folyik, hanem a tényekben,
amelyek uralkodnak fölöttük. A komédia
szereplői gyakran nem látják világosan,
sőt sehogyan sem látják helyzetük és
harcuk értelmét; viszont a harc nagyon
világosan és tudatosan megy végbe a néző
lelkében, aki akaratlanul is fellázad azok
ellen a körülmények ellen, amelyek ilyen
tényeket szülnek." Az a „valami új", amit
Dobroljubov itt leír, nem kevesebb, mint a
modern dráma. A környezet, a tények
uralma és az emberek kapálózása a tőlük
független, általános élethelyzet ellen -
Osztrovszkijtól máig ez a dráma alap-
témája, alapproblémája, lévén ez a modern
élet „drámája". Az a dramaturgia pedig,
amelyet Osztrovszkij az adott általános
keretek között egyénileg ki-alakított, hogy
ugyanis a szereplők nem látják helyzetük
és harcuk értelmét s ezért sajnálatra
méltók és komikusak, de nem közvetlenül
rájuk összpontosulnak

a dráma által keltett érzelmek, hanem a
néző magasabb rendű tudatosságához és
fellázadásához vezetnek, nos, ez a dra-
maturgia nem más, mint amelyet Cse-
hovnak szoktunk tulajdonítani, s amely
valóban nála érett klasszikussá, minta-
szerűen tökéletessé. Mintaszerűségét
nemcsak Gorkij drámái vagy az egyéb-
ként olyannyira más brechti színház
azonos alapvető intenciói igazolják, ha-
nem az a tény is, hogy napjainkban ez a
dramaturgia újjászületni látszik, ha nem is
mint a drámaírás technikája, de - a
színházművészet saját szükségleteiből -
mint a színjáték kompozíciós mód-szere.

*

Századunk első felében Ibsen, Strindberg,
Maeterlinck, Hauptmann és Shaw
darabjait érezték a modern dráma leg-
maradandóbb értékeinek. Osztrovszkijt
külföldön jószerével számon se tartották, a
Csehov-drámák szerkezet nélküli, lírai
alkotásoknak számítottak, amelyeknek
csak atmoszférájuk van, semmi más,
Gorkij színpadi műveit szerzőjük is alig
becsülte. Ma, ha saját kérdéseinkkel for-
dulunk e művekhez, Osztrovszkij, Csehov
és Gorkij drámái szinte elébük jönnek
kérdéseinknek, megnyílnak előttünk,
inspirálnak, hogy segítségükkel, velük,
általuk világosabban fogalmazzuk meg
életproblémáinkat, mint addig. Nem
kétséges: Ibsen, Strindberg, Maeterlinck,
Hauptmann és Shaw darabjaiban is ott
érezzük a modern élet drámáját, de a
számunkra is eleven és értelmes
problémákhoz csak a stilizálás lebontásá-
val, a megformálás kritikáján keresztül
juthatunk el. Persze azt lehetne gondolni,
hogy Csehov és Gorkij drámáinál éppen a
megformálás hiánya vagy legalábbis
lazasága ad módot arra, hogy szabadon
garázdálkodjunk. S igaz is: az említett
nyugat-európai írók darabjait pont az teszi
ma fagyossá, aminek össze kéne
forrasztani velük, ami egykor legnagyobb
értéküknek látszott - a kicsikart forma.

A legjelentősebb nyugati drámaírók
kitartottak amellett, hogy az emberek és az
általános élethelyzet elidegenedését, az
ebből adódó életproblémákat a klasszikus
európai művészet kérdésfeltevéseinek
dimenziójában, elemi és egyetemes
szimbólumokban, a sors minden
különneműséget misztikus egységbe fogó
eszméjének jegyében, az egyenesvonalúan
előrehaladó cselekmény, a közvetlenül
motivált jellem, a kézzelfogható konflik

tus, a feltétlen kauzalitás zárt formáiban
jelenítsék meg. Legfőbb törekvésük arra
irányult, hogy a drámai anyag heterogén
mozgásaiból architektonikát teremtsenek.
Ennek érdekében minden spontán
megmozdulást dramaturgiai me-
chanizmusba vagy lírai szimbolikába
kellett befogni, s az energiákat elhasználó,
önmagában beteljesülő és megnyugvó
forma végső statikája óhatatlanul maga alá
rendelte a dráma dinamikáját. El kell
ismerni a teljesítmény erkölcsi értékét, ám
e drámák ma rosszabb esetben úgy hatnak,
mint habarcspaloták, jobb esetben, mint
épületes történetek, de - a szerzők
szándékától függetlenül - ilyenkor is
találnak rájuk Brechtnek az egész drámai
forma ellen - igazságtalanul - emelt
kifogásai: megtestesítenek egy folyamatot,
de fogva is maradnak benne;
szuggesztióval dolgoznak; a nézőt
belevonják egy aktusba, ahelyett, hogy
szembehelyeznék vele; felélik akti-vitását,
nemhogy felélesztenék; a figyelmet a
kimenetelre terelik, nem pedig a menetre
irányítják; elfogadják a világot, ahogy
van, nem lázítanak fel ellene.

Csehov nem volt a dráma metafiziká-
jának rabja, a modern élet „drámáját" nem
a nagy európai dráma univerzalisztikus
formáinak jegyében fogta fel, s ezért eleve
másképp, szabadabban tehette fel a
művészi kérdéseket, mint nyugati
kortársai. E kérdések arra irányulnak,
hogy az általános élethelyzet uralma alatt
az emberek, akik a maguk módján mind
megharcolnak helyzetük-kel, miért nem
látják, miért nem láthatják helyzetük és
harcuk értelmét, hogy-hogy kizárólag
inadekvát érzelmi, gondolati és gyakorlati
reflexiókra képesek. Csehov az alakok,
helyzetek, jelenetek olyan tükörrendszerét
mozgatja, amelyben a gesztusok,
magatartások, állás-pontok megvilágítják,
„a helyükre te-szik" egymást, a szereplők
jelleme, érzülete, gondolkodásmódja,
mások integritásához való gyakorlati
érzéke színéről is, visszájáról is
megmutatkozik. Az állandó látószögváltás
eredményeképpen feltárulnak azok a lelki
mechanizmusok, amelyekkel az emberek
igyekeznek fenn-tartani magukat a
körülmények nyomása ellenében, de
amelyek által minden normális szükséglet,
szenvedély, érzés, gondolat, akarat és
cselekvés „kifordul medriből". Ezekben a
drámákban köztudottan nem történik
semmi, mégis, a szereplőkben, a szereplők
között nagyon is sok minden történik
ahhoz, hogy tisztán elváljon egymástól
emberi hitelesség,



hamis tudat és tudatos hamisság. A
klasszikus orosz, irodalom e dolgokban
való páratlan tájékozódási képessége itt
drámai formává lényegült át, s a tragikomi-
kus, nemritkán groteszk párhuzamok és
ellentétek szerves kapcsolata nem kevésbé
szigorú megformálás, mint a nyugati
dráma architektonikája. Csehov dinamikus
drámai formában dolgozta fel a modern
élet statikus „drámáját", és pontosan a
forma dinamikája az, ami nem engedi,
hogy a dráma által keltett érzelmek
közvetlenül a szereplőkre össz-
pontosuljanak, ami túlvisz azon, ahogy a
szereplők látják helyzetük és harcuk
értelmét, ami lehetővé teszi, hogy a harc
világosan és tudatosan menjen végbe a
néző lelkében, ami eléri, hogy a néző
akaratlanul is fellázad az általános élet-
helyzet ellen.

Az Erdő dramaturgiája
A színház, az esztétika, az irodalomtörténet
nemrégen ismerte fel - nyilván-valóan saját
kérdéseire keresve választ - Csehov
dramaturgiájának e dinamikus jellegét. Á
klasszikus, a mintaszerűen tökéletes
megoldás ismerete most már fogékonnyá
tehet a kezdeményre, az Osztrovszkij
komédiáiban kialakuló új-fajta dinamikus
dramaturgiára. Dobroljubov kritikusi
nagyságát bizonyítja, hogy azonnal
megértette a fordulat jelentőségét. Pedig az
az Osztrovszkij-komédia, amelyben e
dramaturgia kiteljesedett, az Erdő , csak tíz
évvel Dobroljubov halála után született
meg. Az Erdő megőrzi a hagyományos
dramaturgia kereteit: az egyenesvonalúan
előrehaladó cselekményt, a közvetlenül is
motivált jellemeket, a kézzelfogható
konfliktusokat, az oksági rendet, a
kompozíciónak a kimenetelre való
irányulását. De a drámai súlyok már más
össze-függéseket adnak ki. A cselekmény
nem az eredeti irányban halad előre,
epizódok, amelyek közvetlenül nem viszik
előbbre a cselekményt, észrevétlenül
megváltoztatják a dolgok állását, s végül
más komédia kerekedik ki, mint ami
elkezdődött. A jellemek mozgása, a
kapcsolatok tartalma fölébe nő az indí-
tékoknak vagy az érdekeknek, gyakran a
legfontosabb lelki tényeknek nincs
közvetlen motívumuk. Mindig támadnak
kézzelfogható konfliktusok, de valahogy
mellékesek, jobbára meg is oldódnak, a
dráma nem körülöttük forog, az igazi
feszültségek közvetettek, áttéte-lesek és -
feloldhatatlanok. Á cselekmény több, mint
az események ok és

sor soha szakításra, az ellenfelek össze-
békülnek, semminek sincsenek konzek-
venciái. A fiatalok abban a tudatban
fontolgatják a szökést, hogy bűnbánóan
visszatérhetnek; a kereskedő gátlástalanul
becsapja a földbirtokosnőt ezer rubellal, az
mégis meghívja másnap ebédre; a
„nagyságos úr" megsérti a kereskedő
becsületét, majd kezet ráznak; a néni
veszni hagyná a rokonlányt, aztán vállalja
az örömanyaságot, s a lány elfogadja, sőt
megköszöni; a kisemmizett, kidobott
örökös kézcsókkal búcsúzna nagynénjétől,
aki kifosztotta és megalázta. . . S mindez
nem egyszerűen gyengeség, gyávaság,
megalkuvás. Az általános élethelyzet
mindenki számára egyformán adott, fel
sem merül, hogy kérdésessé lehetne tenni;
az emberek magánérdekeik szűken kimért
körére szorulnak, de a körök félelmetesen
összekapcsolódnak. A szereplőket
fortélyos egymásra-utaltság igazgatja, az
általános élethelyzet belevette magát a
jellemekbe, a kapcsolatokba, az adottságok
zsarnoksága ott van jelenvalóan
mindenben, nemcsak a letörésekben,
hanem már a célban, az

okozat rendje szerint haladó sora, inkább
az egymásnak felelő, egymással feleselő
események kontrapunktikus alakulása.
Végül: a komédia kimenetele igazán
csattanós, de a kompozíció mégsem erre
irányul, hanem a menetre, az események
kanyargására, az összkép folytonos
változására.

Ám e mozgalmas drámai világ alap-
szerkezete nagyon is meghatározott. „A
szereplők mindegyikétől független, álta-
lános élethelyzet áll az első helyre", de
ördögien alattomos módon érvényesül;
alig-alig jelenik meg konkrét körülmények,
tények alakjában (vagy ha mégis, ezek
esetlegesek és megváltoztathatók), annál
erősebben érzékelhető mint a cselekvések
láthatatlan határa, természetes belső
gátlása. Ez talán abban fejeződik ki a
legszemléletesebben, hogy az Erdő '

világából tökéletesen hiányzik egy
lehetőség: bármiben is kenyértörésre vinni
a dolgot. A cselekmény során gyakran
annyira kiéleződnek az ellentétek, hogy -
úgy érezzük - jóvátehetetlen szavak esnek,
súlyos következményekkel járó lépések
történnek - mégsem kerül

Koltai Róbert Vigov színész szerepében



akaratban, a képzeletben, a vágyban is,
röviden: tökéletes önszabályozás. Azaz
mégsem egészen tökéletes, mert az em-
berek élni akarnak, természetük és értékeik
szerint, s előbb-utóbb megbolydulnak.
Öntudatlanul, akár egy rossz álomban,
megpróbálnak kivergődni életük
közegéből, amely megfojt és lehúz, de nem
futja többre kapálódzásnál. E kapálódzás
módozatait adja a darab. Mint-hogy
hiányzik a világos tudat és a végig-vitel
lehetősége, a szereplők létezése nem
formálódhat életté; a mozdulatoknak,
amelyekkel igyekeznek szabaddá tenni
magukat, egyúttal gesztusokká is kell
válniok, gesztusokká, amelyek élesen és
tisztán emelkednek ki a homályos
összefüggések tömegéből, amelyek két-
ségtelen erővel zárják magukba, félre-
érthetetlenül fejezik ki azt, amit az ember
magából lényegesnek tart. Csakhogy a
puszta gesztus, az éles pillanat a homályos
összefüggések előterében, sohasem
egyértelmű, egy kicsit mindig póz. Az
Erdő cselekménye ezért mélységesen
tragikomikus. A darab - valóban - se nem
helyzet-, se nem jellemkomédia, hanem az
általános élethelyzet ellen rúgkapáló
emberek objektív tragikomédiája, ahol is a
humor segít leginkább az igaz emberség, a
hamis tudat és a tudatos hamisság
szétválasztásában.

Gesztusszínház?

Ezt a (tragi)komédiát fedezte fel és
rendezte meg Szőke István Kaposvárott. Az

Erdő a Csiky Gergely Színháznak talán az
Ahogy tetszik óta a legteljesebben,
legkiegyensúlyozottabban sikerült
produkciója. Ennek szükséges, de ko-
rántsem elégséges feltétele volt az, hogy
ezúttal minden lényeges szerepre akadt
megfelelő, nem egy esetben eszményi
színész. Első pillantásra nyilvánvaló, hogy
Szőke nem megértő pszichológiával
dolgozik, és első pillantásra az is
nyilvánvalónak látszik, hogy gesztus-
színházzal van dolgunk. Valóban: a -
brechti fogantatású - gesztusszerűség,
amely a fent elmondottak értelmében,
megfelel a darab dramaturgiájának, az
egész előadásra jellemző, az egyes tag-
lejtésektől kezdve, az összmagatartások
kialakításán keresztül, a jelenetek meg-
komponálásáig.

Elemi gesztusok

A játék a mulatságosnál mulatságosabb,
ugyanakkor távlatos összefüggéseket te-
remtő gesztusok valóságos tűzijátékát
produkálja. Az alaptrükk: a szöveg

elsődleges vagy mögöttes értelmének szó
szerint vétele valamilyen kifejező tag-
lejtés által. Idézzünk példát az első vál-
tozatra! Bekövetkezik az, amitől a
nagynéni a legjobban fél - megjön az
unokaöccse. Első találkozásukkor Gur-
mizsszkaja tartózkodóan, szinte elhárító
mozdulatokkal közeledik Szomorovhoz,
aki túláradó örömmel és kedvességgel
ragadja meg a kezét. „Hát hogy felejt-
hetném el magát! Nem ismeri az én szíve-
met" - mondja, és a szabadulni igyekvő
kezet a szívéhez rántja. Gurmizsszkaja kis
híján elszáll Az ötlet magában véve vicc,
de a kétféle összmagatartás első
ütközőpontjaként sokkal több annál.
Gurmizsszkaja a legkevésbé sem szíves
unokaöccséhez, és általában nem az van a
száján, ami a szívén, viszont Szomorov, a
nem szívesen látott vendég - Osztrovszkij
egy darabcímével élve - „lángoló szív",
aki ráadásul mindig felfokozott
szavakban, gesztusokban önti ki a szí-vét.
A vicc innen nézve a színjátékon belüli
motiváció első felvillanása: a két ember
konfliktusának fő forrása nem egyszerűen
az, hogy Gurmizsszkaja más-nak akarja
juttatni unokaöccse örökrészét, hogy félti
tőle a szeretőjéül kiszemelt Bulanovot,
hogy Gurmizsszkijból színész lett (amit
nagynénje ekkor még nem is tud), hanem
az, hogy csak a családi kapcsolat
értelmében rokonok, természet, egyéniség,
érzés, felfogás tekintetében elemi erővel
taszítják egymást. Gurmizsszkaja és
Szomorov más-más világban élnek, más-
más nyelven beszélnek, közöttük az
érintkezés minden formája
elkerülhetetlenül kificamodik, groteszkké
válik. A másik változatra, a szöveg
mögöttes értelmének kézzelfoghatóvá
tételére szemléletes példa Bulanov szerelmi
játéka Gurmizsszkajával. A szöveg
menete tárgyszerű, a játéké mind
hevesebb, s amikor úgy látszik, hogy a két
logika a legtávolabbra jutott egymástól,
váratlanul összeérnek : „... a te szerelmed,
a te tapasztaltságod majd segít. Csak
megvessem jó szilárdan a lábam, majd
meglátod, hogy fogok én viselkedni - a
kezembe kaparintom az egész járást" -
tervezgeti Bulanov, miközben kezével
módszeresen végigízleli Gurmizsszkaja
testét, és az utolsó szavaknál a mellét
markolássza. A nő elragadtatással szorítja
kezét a Bulanovéra. Ez az átvágás az erős
komikum mellett nem nélkülözi a sötétebb
árnyalatokat sem: Gurmizsszkaja, aki azt
hiszi, hogy célhoz ért, valójában most
válik eszközzé. Végül emlékezzünk meg
egy olyan gesztusról,

amely nem az alaptrükkre, a szó szerint
vételre épül, hanem áttételesebb szer-
kezetű! Szomorov egy őszinte pillanatában
beismeri Vigovnak, hogy csődbe jutott a
színészi pályán: „Hát igen, Arkagyij
pajtás, szakítottam a színházzal, de most
már sajnálom. Hogy játszottam én!
Istenem, hogy játszottam!" Az utóbbi
felkiáltások szituációját egy gesztus te-
remti meg: Szomorov megragadja a bal
oldali portált, görcsösen szorongatja, nem
képes elengedni, egész testében rázkódik,
szinte beleremeg a színpad.
Elbizakodottság volna értelemszerűen
meghatározni e részlet jelentését, min-
denesetre nem vonhatjuk ki magunkat a
tragikomikus hatás alól, amikor azt látjuk,
hogy egy színész kétségbeesetten
kapaszkodik olyan teljesítmények em-
lékébe, amelyeket mi, nézők, mindenek-
előtt színfalhasogatóknak tartanánk. Ilyen
gesztusok a színjáték elemei; pillanatnyi
ötleteknek tűnnek, valójában
összefüggéseket fejeznek ki, összefüggé-
seket teremtenek.

Gesztus és jellem

A gesztusszerűség az összmagatartások
kialakításában is uralkodik. Vannak olyan
figurák, akiknek szerepe nem is több, mint
egy-egy gesztus. Milonov, aki rózsaszínű
nyakkendőt visel, és választékosan
öltözködik (Lukács Andor), egyet-len
túlfeszített, kimerevített emelkedett
gesztus, azaz üres póz. Bodajev, nyugal-
mazott lovastiszt (Jeney István) két ha-
talmas mankó közé szorult apró, törékeny,
sérült alakja maga a bezápultság, a
sikertelen rosszhiszeműség. Vannak az-
után bonyolultabb figurák, akiknek ma-
gatartását mégis egyetlen alapgesztus
uralja. Molnár Piroska Ulitája számomra
egy Karinthy-viccet idéz fel: „zöld hát-
térben egy meztelen női arc, nőies sze-
mekkel . . .". A durva, bő ruhadarabokba
bújtatott esetlen test fölött uralkodik a
hangsúlyozottan kerekre formált fej, a
minden pórusával feszülten figyelő, úr-
nője kedvét leső, örömmorzsákra éhező,
kendőzetlenül mohó arc, s benne a moz-
gékony, de bárgyú szem, amely már régen
nem a lélek, csak az elvárások tükre. Ez az
Ulita arcával és tekintetével sokkal
mélyebben és hitelesebben tárja fel nyo-
morultságát, mint amikor elpanaszolja.
Kiss István Karpjának is megvan a maga
uralkodó gesztusa, pontosabban gesztu-
sainak megvan az az uralkodó jellegük,
amely megvilágítja a figura magatartását.
Az oldott, puha, laza, kerekded gesz-
tusokból olyan jellem áll össze, aki ponto-



san ismeri és el is fogadja szűken kimért
életkörét, hogy ezen belül minél védet-
tebb, kényelmesebb és meghittebb fészket
alakítson ki magának. A zöld posztókabát
vagy a kockás gyapjútakaró állandóan
megtartó meleggel burkolja be, rá-érősen,
otthonosan jár-kel a házban és a ház körül,
beszéde és mozgása, egész mi-volta
szerfölött takaros, s ezt ő maga érezhetően
jobban igényli, mint úrnője. Ugyanakkor
belülről minden megnyilatkozását, egész
magatartását valamiféle ernyedtség lazítja
cl. Ebből válik gyanússá, hogy ez az idilli
inasélet valahogy nem igaz, hogy Karp
már nem a „régi-módi földesurak"

kortársa, hanem újmódi földesurak
régimódi inasa, akinek sok mindent le kell
nyelni ahhoz, hogy meg-óvja
összekuporgatott lelki békéjét. Így aztán
Karp lelke valójában nagyon is ki-
egyensúlyozatlan, aminek nem egyszerűen
az az oka, hogy kielégületlen és féltékeny
Ulitára, hanem egész ellentmondásos
helyzete. Ez váltja ki az ernyedt-ké-
nyelmes gesztusok ellengesztusát, a hisz-
tériát. Az a megszállottság, ahogy ez a
puhány ember kiüldözi a szobából Ulitát,
vagy értelmetlenül kikiabálja az igazságot
úrnője pénzügyeiről, nem túljátszás, ha-
nem a kipárnázott élet fonákja. Végül: a fő
figurák megformálásában is fontos
szerepet játszik a gesztusszerűség, de
náluk a gesztusok, az ellentmondásos
magatartás mögött már személyiség bon-
takozik ki. Elemzésükre a gesztusszerű
ábrázolás kérdéskörének lezárása után
térek vissza.

Gesztusok és jelenetek

A jelenetek gesztusszerű megformálásá-
nak az a legközvetlenebb következménye,
hogy a néző nem képes pontról pontra
követni az eseményeket, mintegy ide-oda
hányódik közöttük, s csak visszatekintve,
nemritkán egy későbbi jelenet tükrében
látja át az összefüggéseket. Jó példa erre
Gurmizsszkaja és Voszmibratov két üzleti
tárgyalása az előadás első, illetve második
felvonásában. Az első esetben tárgyilag
arról van szó, hogy a földbirtokosnő el
akar adni a fakereskedőnek egy erdőrészt
legalább ezerötszáz rubelért. Az
alkudozásban persze mindenféle
személyes motívumok is szerepet
játszanak, azt azonban közvetlenül sem-mi
sem indokolja, hogy olyan vásári, ricsajos,
esküdözős, ájuldozós komédia kerekedjék,
mint ebben az előadásban. Igaz, egy
rendes alkudozás sohasem érvek és
ellenérvek mérlegelése, hanem rá-hatások
harca, itt azonban az állásponto-

kat, a gondolatokat nem is lehet megér-
teni, a néző csak váratlanabbnál váratla-
nabb, ugyanakkor nagyon tipikus gesz-
tusok, taktikai fogások tanúja. A nehezen
követhető váltásokon túl az teszi
különössé a jelenetet, hogy úgy érezzük,
ez a stílus legfeljebb Voszmibratovnak
lehet sajátja, Gurmizsszkajához nem illik.
Avagy éppen ez a művészi effektus?
Talán azt mutatja, hogy a parlagi élet, a
Voszmibratov-félékkel való üzletelés
mennyire közönségessé és útszélivé tette e
nagyvilági hölgyet? Vagy azt, hogy
Gurmizsszkaja még ezt is tudja? Úgy
gondolom, ez is, az is benne van. De fel
kell figyelni arra is, hogy Gurmizsszkaja,
aki mindeddig maga volt az álszentség,
most remegő orrcimpával veti bele ma-
gát a küzdelembe, szenvedélyesen, élve-
zettel, szinte érzéki gyönyörűséggel har-
col, leleményesen és felszabadultan ko-
fálkodik, röviden: elemében van, él. S ha
ezt is megérezzük, rá kell ébrednünk,

hogy a kofastílus különösképpen mégis
illik hozzá, mert lehet ugyan, hogy ere-
deti egyéniségéhez méltatlan, ám igazi
temperamentuma ebben fejeződik ki
először, és a darab elején adott élethely-
zetben nem is nyilatkozhat meg más-
hogyan. Amikor tehát Gurmizsszkaja az
udvarház kertjét vásártérré változtatja,
visszás módon ugyan, de kitágítja világát.
Ebből a jelenetből még úgy tűnhet, hogy
Gurmizsszkaja és Voszmibratov
emberükre találtak egymásban, egyen-
rangú ellenfelek. De következő találko-
zásuk meglepő, egyszersmind visszame-
nőleg is megvilágító fordulatot hoz: a
kereskedő egy hasonló stílusú jelenetben
ezer rubellal becsapja Gurmizsszkaját,
aki tehetetlenül állapítja meg: „Csodála-
tos, hogy nekem soha életemben semmit
se sikerült vennem, se eladnom úgy, hogy
be ne csaptak volna. Úgy látszik, így van
megírva a sors könyvében." Itt világossá
válik az, ami az első jelenetnek még

Szomorov: Vajda László



csak a titka volt, hogy az alkudozó part-
nerek hasonló viselkedésének más-más a
tartalma: Voszmibratovnál az alkudozás
igazi taktika, amelynek látszólag ir-
racionális fogásai gyakorlatilag nem té-
vesztik el hatásukat, míg Gurmizsszkaja
számára az alkudozás - öntudatlanul -
elsősorban olyan játszma, amelyben vég-re
nem „a szigorú életszabályok" számítanak,
amelyet vérmérsékletének megfelelően
játszhat. Voszmibratov mindig az üzletet
tartja szem előtt, Gurmizsszkaja valójában
még partnerével sem számol, feloldódik a
komédiázásban, mert az egy darabka
mozgalmas élet. Ahogy a két jelenet
egymásban tükröződik, kiderül, hogy
Gurmizsszkaja, ez a nagyon fifikusnak
látszó, tapasztalt asszony cseppet sem
gyakorlatias, sőt - mivel mindenekelőtt és
mindenekfölött élni akar - nagyon is
kiszolgáltatott. Ez a két jelenet minden
hagyományos dramaturgia szerint
epizódnak, a cselekmény alakulására
különösen nem ható kisebb eseménynek
minősülne. Ebben az előadásban
kulcsjelenetek, s gesztusszerű fel-
nagyításukkal, egymásra vonatkoztatá-
sukkal mély és gazdag, az egész darab lé-
nyegéhez kapcsolódó, cselekményalakító
értelmet nyertek.

Vagy idézzünk példát a másik oldalról!
Akszjusa és Pjotr két jelenete (ugyan-csak
az előadás első, illetve második fel-
vonásából) hasonlóképpen a gesztusszerű
felnagyítás és kontraszthatás jóvoltából
teszi hozzáférhetővé kapcsolatuk belső
problematikáját. Az első felvonásban Pjotr
Akszjusát várja, a lány megjelenik,
odarohan a fiúhoz, és ledönti a lábáról,
magával sodorja. Ez a beállítás nem a
jelenet túl egyszerűnek vélt kezdetét
feljavító kis „színes", hanem a fiatalok
kapcsolatának jellegét exponálja.
Viselkedni mindketten gyerekesen visel-
kednek, de azonnal szemléletessé válik,
hogy Akszjusa ura a sorsának, Pjotr nem.
Amikor a fiú lélegzethez jut, féltékenységi
jelenetet rendez. Ez elsősorban nem azért
komikus, mert tudjuk, hogy alaptalan,
hanem azért, mert a magatartás-minták,
amelyek „beugranak", úgy állnak neki,
mint a gyereknek a felnőttruha. Akszjusa
ebben az ingoványos pillanatban olyan
hitelesen viselkedik, olyan érzelmi
bölcsességet tanúsít, hogy egyen-
lőtlenségük már-már érthetetlenné teszi az
egész kapcsolatot. S a továbbiakban ez a
probléma mintha csak elmélyülne: Pjotr
elmerülése-lubickolása a bú-bánatban,
gyerekes önhittsége eléggé szánalmas
Akszjusa összeszedettsége, ön-

érzetes szerelme mellett. Mégis itt érződik
először összetartozásuk. Egyrészt
Akszjusa nagy szavai („én már rég el-
fásultam") nem kevésbé világfájdalmasak,
mint Pjotr letört gesztusai, másrészt e
gesztusokból is vonzó naivitás, igazi
szívjóság sugárzik, ami ebben a környe-
zetben már egymaga is elég ahhoz, hogy
Pjotrt Akszjusa szemében mindenkinél
különbbé tegye, ráadásul távlatot sejtet,
merő lehetőség, nyitottság. A feszültségek
mögött tehát jelenvalóan ott van az
affinitás, amely mindkettőjüknek erőt ad.
Ezt igazolja a bekövetkező fordulat: Pjotr
előad egy merész tervet, s megtá-
mogatásul egy gyerekes-kalandos tör-
ténetet. Az érzelmek iskolázottságát kö-
vetelő helyzetekben mindig suta, éretlen
fiú most egészen más emberként mutatko-
zik be, és nem csak mint a múlt idejű tör-
ténet hőse, hanem mindenekelőtt előadá-
sának vidám felszabadultságával, szug-
gesztív erejével, túláradó energiájával.
Igaz, Akszjusa is megkönnyíti a helyzetét
- gyermekként hallgatja. A jelenet egyet-
len közös gesztus: véget nem érő, viharos,
szívből jövő kacagás. Az elbeszélést alig
érteni, Akszjusa és Pjotr a földön
hempereg, és gondtalanul kacag, kacag,
kacag. Utakat egyesítő és nyitó találkozás
ez, a gyerekes Pjotrban megérezzük a férfi
erejét, a gondok érlelte Akszjusa egy
percre gondtalan gyermek lehet, s
mindkettőjükben forr a már megpróbált,
de még ki nem kezdett, naiv életkedv. Ám
az előadás mintha csak azt kutatná: mi
történik velük, ha fokozódik a nyomás;
egyáltalán meddig lehet fokozni az
emberekre nehezedő nyomást. Másodszor
sokkal rosszabb helyzetben találkoznak.
Alig van remény a hozomány
előteremtésére, és Akszjusa előtt fel-
rémlik az öngyilkosság kísértése. Ami-kor
Pjotr az első felvonásban öngyilkosságról
beszélt, csak szenvelgett, most viszont
Akszjusa valóban kétségbeesik. Noha a
jelenet formailag párbeszéd, a lány se lát,
se hall, árad belőle a rémült
reménytelenség. A jelenet egyívűségét
fokozza a zenei effektus, a kínzóvá erő-
sített száraz zörejhatás, amely a csúcs-
ponton, Akszjusa összeomlásakor hirtelen
abbamarad. A néző aligha vonhatja ki
magát a jelenet szívszorító expresszivitása
alól, mégis fel kell fedeznünk a
gesztusszerű felfokozás helyesbítő
dialektikáját: Akszjusa félreismeri magát,
az üresség érzése csalóka. Nem üres a
szíve, nem szikkadt ki a lelke, éppen el-
lenkezőleg, a beléfojtott érzelmi, lelki
gazdagság, a szenvedélyesség az oka,

hogy nem képes tovább tűrni, hanem -
öngyilkos indulattal - „kiszáll tenger
fájdalma ellen". Ha folytatni tudjuk a gesz-
tus logikáját, a részvét át kell hogy adja
helyét a felháborodásnak. Most már Pjotr
is megérzi, képes megérezni, hogy
kedvesében micsoda szenvedély lobog; ő,
aki korábban még természetesnek tartotta,
hogy Akszjusa szereti, megrendülten
mondja: „Hát hol tanultát meg ennyire
szeretni ?". Itt bebizonyosodik, hogy Pjotr
nem reménytelen °eset, hogy
kapcsolatuknak van értelme. Persze Pjotr
érzelmileg nem tudja teljesen követni
Akszjusát, de viszonylagos érzéketlensége
ezúttal jótékony, visszatérítő hatással van
rá. Akár az előbb elemzett Gurmizsszkaja-
Voszmibratov-jelenetekben, a fiatalok
jeleneteiben is a gesztus-szerű ábrázolás
összehasonlító-szembe-fordító dinamikája
hozza felszínre a legsúlyosabb, s ezért
legmélyebben rejlő drámát, az emberi
kvalitások, a megfelelések és meg-nem-
felelések drámáját, annak drámáját, ahogy
az emberek kapcsolataikban
megvalósulnak, és minduntalan
megméretnek.

A gesztusszerű jelenetformálás kapcsán
végül ki kell térni a produkció' egyik
pompás jelenetsorára, arra a komédiára,
ahogy Szomorov kiszedi Voszmibratovból
azt a bizonyos ezer rubelt, amellyel az
becsapta Gurmizsszkaját. Szomorov, aki
nem képes a művészet és a valóság
kettősségének megfelelően kettős életet
élni, szubjektíve nem alakoskodik, hanem
az erkölcsiséget testesíti meg. A fake-
reskedőnek viszont a maga józan esze
szerint nagyon is igaza van: „Ugyan ké-
rem, hagyja ezt! Ennek semmi haszna! A
mai világban ez igazán fölösleges." Ez
idáig Don Quijote klasszikus tragikomé-
diája. Erősíti az analógiát Vigov Sancho
Panza-szerepe: ő egyszerre van belül és
kívül az ügyön; tudja értékelni Szomorov
fellépésének ethoszát, miközben látja
nevetséges voltát, de az egész mindenek-
előtt jó komédia számára. Csakhogy Szo-
morovból teljesen hiányzik Don Quijote
szent naivitása, ő színész, és a színész-
mesterség fogásaival dolgozik, sőt ripacs
módjára játszik. A kiélezett komédiázás
persze elsődlegesen elidegeníti, ám egy-
szerre váratlan dolog történik: Szomorov
és Vigov között olyan érzékeny, ihletett-
ihlető, tökéletes és fergeteges összjáték
alakul ki, hogy a komédiázás ön-álló
komédiává kerekedik le, amelyben már a
művészet új, saját hitelessége érvényesül.
Ripacskodásuk, ami ironikus
megvilágításba helyezte az eredeti pá-



toszt, egyszerre maga nemesedik művészi
igazsággá. Produkciójuk annyira
szuggesztív, h o g y rövid időre képes feje
tetejére állítani a világot. Még Voszmib-
ratov is áttéved a művészet szférájába, és
elkezd Szomorov fejével, Szomorov
értékrendje szerint gondolkozni. A be-
csületsértést olyan sebzetten, olyan sértett
önérzettel utasítja vissza, hogy úgy
érezzük, a játék kegyetlenné vált, az
egyszerű ember méltósága jogosan til-
takozik a komédiás moralistagőgje ellen. S
noha megrendülésünket hamar fel-oldja
annak belátása, hogy Voszmibratov a
valóságban mégiscsak csaló, rossz érzé-
sünk mégsem oszlik el. Hiszen a követ-
kező gesztus, ahogy Szomorov mint-egy
ejti a kereskedőt, még tisztábban fejezi ki
az elvakult moralizmus átcsapását
embertelenségbe. Voszmibratov felhá-
borodása ezen a ponton feltétlenül jogo-
sult. Visszavágásában azonban már gro-
teszkül keveredik a művészet és a valóság
logikája: mintha kesztyűt dobna Szo-
morovnak, lába elé vágja - a tárcáját. Ám a
színház varázsa még mindig tart, Vosz-
mibratov felszólítja Szomorovot, vegyen ki
annyi pénzt, amennyit csak akar. A színész
mo s t partnerra talál a kereskedő-ben, a póz
hívja a pózt: „Te add ide!" Voszmibratov
leszámolja a pénzt, Szomorov pedig
megtisztító-lezáró gesz-tusként kezet nyújt
neki. A kereskedő az első pillanatig még a
művészet dimenziójában értelmezi a
gesztust, de kisvártatva visszazökken saját
életkörébe, és a kéz-fogást lefordítja a
maga nyelvére: „Ezzel kellett volna
kezdeni." Ennél groteszkebb félreértést a
jeleneten belül nem-igen lehet elképzelni.
A szereplők és a nézők egyaránt a
gesztusok és pózok, az igazság és
hamisság fantasztikus útvesztőjét járták
végig; a szereplők egyáltalán nem látják át,
a nézők is alig. Mulatunk a komikus
fordulatokon, közben pedig ki-alakul
bennünk valami nehezen megfogalmazható
kétely, s talán ezért érintenek mélyen
Voszmibratovnak a jelenetsort lezáró
szavai: „De mégiscsak azt mondom, ez
nincs rendjén."

A szereplők
Úgy tűnhet, hogy eddig elsősorban a
rendezésről volt szó. Ez azonban látszat;
aminek segítségével csak észrevenni is
lehetett az összefüggéseket, az egyes-
egyedül a színészi játék. Nézetem szerint
Szőke rendezésének éppen az az egyik
legnagyobb érdeme, hogy feloldódott,
egyszersmind kiteljesedett, önmaga fölé
nőtt a színészi alakításokban, a színészek
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mibratov nem személytelen üzletember, a
kereskedés, az üzlet az ő számára igazi
mesterség, személyes életének és érté-
keinek is formája. Kereskedőként önmaga,
azonosul mesterségével. Az embereknek
pedig szükségük van tevékenységé-re, de
bugrisnak tartják miatta. Voszmibratov
csak egy feltétlen életértéket is-mer: az
üzleti sikert, ami a kívánt eredmény
elérésén kívül magában foglal-hatja az
üzlet lebonyolításának módját, a
mesterségbeli ügyességet is. Ennek szerves
része a komédiázás, az alakoskodás, a
látszattal való játék, sőt - az adott általános
élethelyzetben, a fortélyos egymás-
rautaltság eredményeképpen - a csalás, a
szélhámosság is. S a mesterségbeli tudás,
ügyesség és öröm minden mesterkedést
beragyog, és már-már valamennyi fogás - a
csalás, a szélhámosság is - őszinte
elismerésünk re, szinte helyeslésünkre tart
számot. Bárhogy tiltakozik is erkölcsi
érzékünk, a Dánffy által meg-formált
Voszmibratov olyan kereskedő-ember, aki
csak kereskedőként ember, tehát egész
eljárása bizonyos jogosultságot és
méltóságot nyer. (Ezért is olyan
felháborító, amikor Szomorov egyszer csak
lemond róla, nem veszi többé em-
berszámba.) Ráadásul Voszmibratov
csakugyan jó családapa, nagyon szereti a a
fiát, és annyit enged a követeléséből,
amennyit egyáltalán engedhet (felvoná-
sonként ezer rubelt), de nem engedheti el a
hozományt. Ha törik, ha szakad, üzletet
kell kötnie, bármilyen rosszat, de

összjátékában. A rendezés ezúttal tényleg
a színjátékban benne rejlő rend. Ha te-hát
eddig a gesztusok rendjét próbáltam
értelmezni, valójában színészek egyéni
gesztusait értékeltem, s ha a továbbiakban
inkább színészi alakításokról be-szélek -
drámai rendszerüket szeretném
megmutatni.

Mint már utaltam rá, a fő figuráknak
személyiségük van. Ez azt is jelenti, hogy
a megformálásban már nem a gesztus-
szerűség uralkodik, hanem a jellem dina-
mikája, nem a magatartás, hanem a
tudatos vagy öntudatlan - választás.

Voszmibratov, a fakereskedő könnyen
olvasható úgynevezett jellemszerepnek, a
jellemet valamely uralkodó vonásában
megjelenítő szerepnek. Dánffy Sándor, aki
produkcióról produkcióra jelentősebb
alakításokat nyújt, a figura problémájává,
problémáinak kiindulópontjává tette azt,
hogy a szereplők Voszmibratovnak két
uralkodó vonásáról is tudnak : nem
akármilyen szélhámos, de jó család-apa.
Dánffy alakításában nem az embertelen
foglalkozás és az érző szív, a külső és a
belső kényszer csábító, szentimentális
konfliktusáról van szó, hanem annak az
egyszerű ténynek a konzekvenciáiról,
hogy vérbeli kereskedőember. Ez a
Voszmibratov csakugyan nem akármilyen
szélhámos, mégpedig nemcsak abban az
értelemben, hogy különösen veszedelmes,
hanem abban az értelemben is, hogy
szélhámosságának megvan a maga furcsa
jogosultsága é s méltósága. Vosz-



üzletet, mert ha nem sikerül, akkor nem
kereskedőember - nem is ember. Ridegen
embertelennek kell lennie, hogy az álszent
embertelenség világában érezze és
elismertesse ember voltát. Dánffy Vosz-
mibratov-alakítása azért nyer a zsáner-
szerűségnél nagyobb súlyt, mert az
alaknak ezt az elsúlyosodó problematikáját
is megjeleníti.

Típus vagy személyiség?
A darabnak három fiatal szereplője van, és
kínálkozik rájuk a formula: a fiatalok
három különböző típusát, az előttük álló
utak, lehetőségek három változatát
képviselik. De Fekete Gizi Akszjusája, ifj.
Mucsi Sándor Pjotrja és Mihályi Győző
Bulanovja n e m képviselnek, nem
egyszerűen megjelenítenek valamit, ami a
valóságban már megvan, nem kész sze-
repet töltenek be. Mindhárom alakítás azt
ábrázolja, hogy három különböző
természetű fiatal ember nagyjából hason-ló
élethelyzetben és nyomás alatt hogyan
dolgozza fel tapasztalatait, hogyan viszonyul
körülményeihez, hogyan választ, hogyan
alkotja meg önmagát. Egyetlen közös
vonásuk az életkor adottsága: a világos és
egyszerű gondolkodásmód. Ezért is
annyira egyértelműek a vonzások és a
választások.

Ahogy Fekete Gizi Akszjusája határo-
zott, heves léptekkel bejön a színre, da-
cosan-kihívóan leszegi a fejét és megkérdi
Karptól: „Raisza Pavlovna hívatott?" -
feltűnik rajta a haja. Se nem frizura, se
nem kóc; sűrű, erős, öntörvényű hajzat,
amely nem tűri a fésűt, mégsem rendetlen.
S ezzel már meg is van a kiinduló-pont
evidenciája. Fekete Gizi Akszjusája
egyszerűen csak szenvedélyes természetű
és igaz ember, és ez már elegendő ahhoz,
hogy lelke legmélyén töretlenül,
megtörhetetlenül bátor legyen, és megal-
kuvásmentesen törekedjen az értelmes
életre, amely csak szerelemben valósulhat
meg. Szűkös, de mély és mélyen feldol-
gozott élettapasztalat érlelte meg, s ezért
fiatalos báját valamiféle szenvedő pátosz
hatja át. Kiteljesedő asszonyisága világos-
sá teszi, hogy lázadása elfojthatatlan. Az
alakítás legszebb értéke : a normalitás. Bá-
mulatra méltó, hogy ez az Akszjusa a kö-
rülmények nyomása alatt érlelődve, a kö-
rülmények ellen lázadva is épen tudott
maradni az egzaltáltságtól, hogy bölccsé
vált, de bölcsessége nem az életet meg-
haladó elvi fölény, hanem csalhatatlan
emberiesség. Fekete Gizi Akszjusája min-
dig megérti Pjotrt, egy pillantással fel-
fogja azt, ami a legjobb benne, és hozzá-

segíti ahhoz, hogy lehetőségei legjobb ér-
telmében megtalálja és megvalósítsa ön-
magát. A kétségbeesés, az öngyilkossági
kísérlet, a színészet nem normalitásának,
hanem emberi teherbírásának a határait
jelzi. De a leghalványabb remény is ele-
gendő ahhoz, hogy újra pontosan lássa
helyét a világban. Amikor gyengéden-
bölcsen megmondja Szomorovnak: „Erre
az érzésre . . . itthon van szükség .. .
bácsikám" - egy pillanatra egyértelműnek
látszik a mindennapi élet fölénye a
művészettel szemben. Fekete Gizi eléri,
hogy a sokféle érzés, amit Akszjusa a cse-
lekmény során felkelt a nézőben, végül -
körülményei jórafordulását, de az álta-
lános élethelyzet változatlanságát is látva -
egyetlen érzésbe torkollik: aggódunk érte.

Pjotr első ízben apja oldalán jelenik
meg, s a jelenet során világossá válik hely-
zete. Ifj. Mucsi Sándor szemléletesen
ábrázolja e helyzet emberi következmé-
nyeit. Jámbor együgyűsége: nullapont. De
Akszjusával való jelenete felől nézve már
távolodó kezdőpont, feszültségteremtő
viszonyítási alap. Mucsi nehéz fel-adatot
old meg: komikusan túlozva, de nem
karikatúraszerűen ábrázolja egy fia-
talember drámai fejlődését a tulajdonkép-
peni drámai küszöbig. A határozatlanságot
kiélezett gesztusokkal formálja meg, s
ezzel máris összetevőire bontja, kérdé-
sessé teszi, lehetőségeket nyit. Technikai
szempontból ez a magyarázata annak,
hogy alakításában Pjotr naivitása nem ho-
mogén magatartás, nem határ, hanem -
ahogy már utaltam rá - merő nyitottság,
lehetőség. De mindez csak azért válhat
színpadi és emberi valósággá, mert ennek
a Pjotrnak van valami közvetlen, szemé-
lyes vonzereje, hitele. Pjotr szemmel lát-
hatóan jóravaló fiatalember, aki feltűnés
és pózok nélkül valahogy mindig a jót vá-
lasztja. Ez a természetes jóravalóság nem-
csak méltó Akszjusa szeretetére, de nem is
lehet meg nélküle. Míg Fekete Gizi Aksz-
jusája felől nézve magyarázatra szorul
kapcsolatuk, Mucsi Pjotrja felől nézve
szükséges: Pjotr csak akkor találhatja és
valósíthatja meg lehetőségei legjobb
értelmében önmagát, ha Akszjusa fel-
fogja azt, ami a legjobb benne, és hozzá-
segíti megvalósításához. Pjotr megrendült
szavai Akszjusa kétségbeesett szenvedélye
láttán így felfokozottságukban is halálosan
pontosak: „... miért olvasztja meg a
gyengédséged a lelkemet úgy, ahogy sem
az anyámé, sem senki másé a világon ...
Csak te vagy nekem, drágám! Mert mit
kezdek én nélküled?"

S a néző, ha végiggondolja jellemük, kap-
csolatuk dinamikáját, az előadás végén
nyugtalanul teheti fel a kérdést: mit kez-
denek ebben a világban együtt?

A darabban Bulanov beszél a legtöbbet
szerencsétlen életéről. Mihályi Győző
Bulanovjának szájából mindez tárgyi
igazsága ellenére is hamis önigazolás,
semmit meg nem magyarázó magyaráz-
kodás, amely csak visszatetszést kelt. Pe-
dig ez a Bulanov nem gonosz, nem elve-
temült gazember. Egyszerűen csak üres.
Nincsen benne semmi emberi. Nem, nem
embertelen, csak éppen véletlenül
sincsenek emberi reflexei. Karrierizmusa
gátlástalan, de kisszerű, és hiányzik belőle
a szenvedély. Gurmizsszkaja egy-szer
ráhibáz a lényegre, de nem méri fel, nem
mérheti fel jelentőségét: Bulanov biztosra
akar játszani. Kártyában, szerelemben,
mindenben. Ez az ő választása. Mihályi
Bulanovjának van egy nagyon
szemléletes, alapvető gesztusváltása. Az
előadás első két felvonásában mindig kissé
előrehajol, s ennek a testtartásnak erő-tere
van: érezzük, minden idegszálával veszi,
hogy mit várnak tőle, és érezzük
készségét, készenlétét, hogy kielégítse a
várakozást. Pjotrral ellentétben valahogy
mindig a rosszat választja, de ugyanúgy
feltűnés és pózok nélkül, már-már ter-
mészetes bájjal. Ám a hajlandóság nem
elég. (5 is csak akkor találhatja és való-
síthatja meg önmagát, ha valaki rávezeti -
szerepére. Gurmizsszkaja pedig öntu-
datlanul felfogja azt, ami a legrosszabb
benne, s a felkínált szereppel hozzásegíti,
hogy lehetőségei legrosszabb értelmében
találja és valósítsa meg önmagát. És
Bulanov ekkor kihúzza magát, peckes
tartást vesz föl. Őérte nem kell aggódnunk,
neki jövője van: „Én ugyan fiatal vagyok,
uraim, de nagyon szívemen viselem a
társadalom ügyeit is, nemcsak a mieinket,
és szeretném szolgálni a társadalmat.
Higgyék el, hogy bennem közös érdekeink
és előjogaink leglelkesebb védelmezőjére
lelnek. Milonov: Mi meg, lám,
panaszkodtunk, hogy nincsenek em-
bereink. Az új intézményekbe új emberek
kellenének - de nincsenek. És most tessék
- itt vannak! Bodajev: Hát tessék, csak
szolgáljon, nem vagyunk válogatósak."

Mihályi szabatos alakításának az a
legnagyobb érdeme, hogy Bulanovja nem
kész típus, nem betölt, hanem elsajátít egy
szerepet, s amikor segítségével megtalálta
és megvalósította egyéniségét, nyomban el
is veszíti, típussá válik. Előttünk áll a
jellegzetes „Új Undok", a s tatus quót

toldozó-foldozó új intézmé-



nyek embere. Láthattuk, miből lesz a
cserebogár.

Gurmizsszkaja: Olsavszky Éva

Olsavszky Éva Gurmizsszkaja-alakítása -
reveláció. Nemcsak azért, mert egy nagy-
szerű szerepben végre ismét kiteljesedhe-
tett művészete, hanem azért is, mert a
szerep szokásos olvasatával ellentétben
felszínre hozta az alak mély tragikomé-
diáját. Mint Szőkének a színház műsor-
füzetében közreadott nyilatkozatából ki-
tűnik, átgondolt koncepció vált valóra: „A
darabban egy csodálatos »telivér« nőről
van szó, aki több évet töltött két fő-
városban, és vagyona nagy részét saját
kedvtelésére költötte. Én azt hiszem, ha
egy olyan nagy színésznő van egy szín-
házban, aki belső alkatára nézve képes el-
játszani ezt a hatalmas szerepet, akkor a
mindenkori Gurmizsszkajákat olyanra kell
formálni, amilyen az adott színész-nő . . ."
Olsavszky fiatalsága és szépsége, főként
pedig temperamentuma kápráztatóan
ragyogtatja fel ezt a belső alkatot. Életteli
mozgása, hangjának melegsége, lényének
nem titkolható élvetegsége minden
szerepjátszás és affektáltság ellenére
azonnal nyilvánvalóvá teszi, hogy Gur-
mizsszkajába csillapíthatatlan érzékiséget
oltotta természet, hogy a véletlen szenve-
délyesnek teremtette, és szerelemre szü-
letett. Teste a másik test legparányibb
érintésére is fölbolydul; amikor Milonov
véletlenül hozzáér, mintha áramütés érte
volna, amikor szertelen pátosszal az ölébe
hajtja a fejét, ő olyan görcsösen túr a férfi
hajába, hogy elárulja, szüntelen szerelmi
vágyak emésztik. Rövidesen megértjük,
hogy a két fővárosban folytatott élet,
amelyre oly sok sanda célzás történik a
cselekmény során, Gurmizsszkaja
fénykora, életének leggazdagabb korszaka
volt. Ha viszont ezt megértettük, azt is be
kell látnunk, hogy a következő hat-hét év,
a mostani józan élet merő erkölcstelenség,
mert egészséges természetét hitvány
előítéletek, bűnnél is alávalóbb
áltisztesség, hamis érzelmek, undok
látszatbecsület, fölháborító „fedd-
hetetlenség" béklyójába kötötte. S most
elköveti a tragikomikus vétket: vágyra
lobban Bulanov iránt, szeretőjéül akarja,
de ragaszkodik a tisztes látszathoz. Ol-
savszky alakításában az utóbbi az igazi
vétek, különösen azért, mert hitvány-
ságokra ragadja másokkal (Akszjusával,
unokaöccsével) szemben. Gurmizsszkaja
romlott, mert osztozik a világ minden
előítéletében, s így az, ami benne a leg-
emberibb és a legerősebb, gyengeséggé

válik. Tragikomédiája ezen a ponton
mélyül el. Ahogy Olsavszky Gurmizs-
szkajája vakon enged a természet dühös
akaratának, és mindinkább kivirul, úgy
lesz egyre közönségesebb és kiszolgálta-
tottabb. A technikai előkészületek Bula-
nov fogadására a kertben fölöttébb el-
idegenítőek. Végül pedig, amikor a lát-
szat megőrzésének legegyszerűbb mód-
ját, a házasságot választja, nem veszi ész-
re, hogy teljesen Bulanov eszközévé vá-
lik. Látszólag minden sikerült neki -
valójában megtévesztett. Olsavszky gaz-
dagon, árnyaltan és plasztikusan ábrá-
zolja Gurmizsszkaja tragikomédiáját:

hamis tudata és tudatos hamissága mö-
gött a szenvedély öntudatlan, mások és
maga által egyaránt nevetség tárgyává
tett igazságát. Túl jón és rosszon, az ő
temperamentuma az előadásban az egyet-
len érzéki, azaz közvetlen igazság. S
ezért talán még erősebb és még lázítóbb,
mint a nála romlatlanabb szereplők er-
kölcsi igazsága.

Vajda és Koltai

Szomorov és Vigov, a két színész szerepe
valósággal kiált Vajda László és Koltai
Róbert színészegyéniségéért. Többről
van itt szó egy-egy szerep és színész

Molnár Piroska (Ulita) és Olsavszky Éva (Gurmizsszkaja) Osztrovszkij színművében



ritka szerencsés találkozásánál. A két alak
bensőleg összetartozik, és viszonylag el-
különül a többitől. Ez a drámai kiemelés
nyilvánvalóvá teszi azt, amit már korábban
is, különösen a Godot előadásán érez-
hettünk: Vajda és Koltai összjátéka nem
csupán két nagyszerű színész tökéletes
összeműködése, hanem új esztétikai mi-
nőség, immár önálló színháztörténeti tény.
Párosuknak ez az oszthatatlan mű-vészi
igazsága, megnövekedett színpadi fajsúlya
és energiája, autonómiája, amely
egyformán képes lehet arra, hogy meg-
mentsen felemás produkciókat, s hogy
felborítsa a drámák eredeti hierarchiáját,
most pontosan megfelel a darab dinamikai
viszonyainak. A két alak viszonylagos
önállóságának több oka is van. Ké-
zenfekvő a szociológia: a művészek nem
képesek beilleszkedni a társadalomba, a
társadalom kiveti őket magából. El-
különítő erő a színészi hivatás saját, bel-
terjes problematikája is, amely meghatá-
rozza, betölti a két figura életét. De anél-
kül, hogy e két - összefüggő - életprobléma
bármit is veszítene konkrétságából, sőt
éppen végsőkig hiteles, érzékletes
megelevenítésük jóvoltából áttetszik rajtuk
az egyetemes probléma: lehet-e és hogyan
lehet az ember önmaga a látszatok
világában. Vajda és Koltai jól érzékeltetik
az első szavak súlyát: „Szomorov: Honnan
és hová? Vigov: Vologdából Kercsbe,
Gennagyij Gyemjanics. És maga?
Szomorov: Kercsből Vologdába." A kör
bezárult. A konkrét színpadi helyzet -
maga az általános élethelyzet. Vajda és
Koltai azonnal megtalálják és mindvégig
megtartják Szomorov és Vigov
drámájának szintjét, dimenzió-ját.

Vajda Szomorovja mindenekelőtt a
feltételnélküliség embere, akinek elemi
szükséglete, hogy végigélje indulatait,
érzéseit, szenvedélyeit, hogy tetteivel az
erkölcsiséget valósítsa meg, s környe-
zetében is annak szerezzen érvényt. Ez az
életigény összeegyeztethetetlen a polgári
élettel, s az ifjú Gurmizsszkij csak úgy
maradhatott önmaga, hogy színész lett.
Művészetében az emberi bensőség és az
erkölcsi világrend feltétlenül érvényesül, s
harcosan szembeszáll a külvilággal. De
bármilyen harcos is ez a szembenállás,
Szomorov gyakorlatilag képtelen
különbséget tenni a színjáték és az élet
között, minden összeütközésnél újra és
újra bevonja - többnyire győztes -
ellenségét az önmaga által alkotott játék-
világba, és saját szilárdan megalkotott
világának részévé teszi. Ez az eltökélt és

tartós bezárkózás a puszta bensőségbe
semmiképpen sem normális, és nemcsak
kívülről nézve komikus, hanem saját ér-
tékeit is bomlasztja. Szomorov minden
bizonyosságát kizárólag önmagából me-
rítheti, s az egyetlen mérce, amelyhez
tarthatja magát, saját lelkiismerete és el-
ismerése. Érzületében, gondolkodásmód-
jában, magatartásában óhatatlanul elural-
kodik a tetszelgés, gesztusai elkerülhe-
tetlenül pózzá válnak. Ezt a belső szük-
ségszerűséget maximálisan felfokozza az,
hogy Szomorov éppen színész, aki hi-
vatásszerűen stilizálja egész valóját, min-
den megnyilatkozását. Vajda nagyon ko-
mikusan és megrendítően ábrázolja, hogy
Szomorov saját csapdájába esett, képtelen
áttörni az élet szennyétől védő bűvös kört
az eleven tisztaság felé. Ahogy Vigovval
való első jelenetében minduntalan
lefoszlik róla a póz, de védtelensége
azonnal újra pózba öltözik, ahogy Aksz-
jusa hamisítatlan tragikumával szemben
rádöbben teljes tehetetlenségére, és ku-
darcát - hogy elviselhesse - tragikus sorssá
stilizálja, ahogy a darab végén hozott
áldozatának hangsúlyozott póztalansága -
anélkül, hogy nemessége csorbát
szenvedne - maga válik pózzá - a tragi-
komikus ábrázolás mintaszerűen tökéletes
példája. Vajda Szomorovjának tra-
gikomédiája azért olyan mély, mert ma-
gába zárt színjátékvilágának joga és jog-
talansága pontosan kiegyensúlyozódik:
egyszerűen szenvelgő pozőrnek lehetne
tekinteni, ha a szenvedélyek és erkölcsi
elvek végigélését gátló-megcsúfoló világ
tagadása nem volna egyúttal mélyen jo-
gosult is. Szomorov magatartása - mint az
előadásból világosan kiderül - csak
olyankor válik egyértelműen jogosulat-
lanná, amikor közömbös mások proble-
matikájának jogosultsága iránt, és erő-
szakkal saját világának részévé teszi őket.
Ahogy Vigovot zsarolja, ahogy Vosz-
mibratovot nem veszi emberszámba,
ahogy megörül Akszjusa öngyilkossági
kísérletének, mert megtalálta az igazi szí-
nésznőt, „aki szerelmi bánatában az ör-
vénybe veti magát" - riasztó pillanatok.
Vajda alakítása merő fény- és hangtörés.
Van-e egyáltalán Szomorovnak archime-
desi pontja ? Az alakításnak mindenkép-
pen, hiszen Vajda minden pillanatban
érzékelteti, hogy hányadán állunk Szomo-
rovval. De a cselekmény vége felé mintha
egyszer csak a figura is kiadná magát.
Szomorov kiszedi Gurmizsszkajából,
amivel az tartozik neki, és kíméletlenül
megtáncoltatja. Mikor a megfélemlített
asszony végre elmenekül, Szomorov meg-

állapítja: „No, így már jó . . . Most már
magam sem tudom, ki vagyok én: Szo-
morov vagy Rotschild." Á szöveg a pénzre
vonatkozik, Vajda Szomorovja azonban
egy pillanatra kilép valamennyi
szerepéből, elégedetten és elfogulatlan
naivitással néz szét maga körül. Hirtelen
előttünk áll az a kamasz, aki valaha útnak
indulhatott Gurmizsszkaja házából, hogy
megkeresse, megtalálja önmagát. Pillan-
tásából teljesen hiányzik a visszatekintés, a
problémalátás megtörtsége, inkább
gyermeki csodálkozás sugárzik belőle,
amely elég önmagának, és nem vár felele-
tet. Lehet, hogy ez a Gurmizsszkij sem-mit
sem ért Szomorovból? S lehet, hogy
Szomorov még ma is ennek az öntudat-
lanul benne élő kamasznak köszönheti,
hogy romlatlan tud maradni emberségé-
nek maga teremtette-magamenekítő út-
vesztőjében? Vajda Szomorovjának min-
den gesztusa: kérdés; az alakítás logikája:
az egymásból sarjadzó kérdések logikája.
„Egy kérdés megformulázása már a
megoldása" - írja egy helyen Marx. Vajda
megformálja, pontosan formálja meg a
kérdéseket, s kiderül, hogy miért
megoldhatatlanok.

Koltai Vigovja, amikor „fennkölt lelkű
embernek" mondja magát, úgy tűnik,
erősen túloz. Hiszen minden hiányzik
belőle, amit e kifejezés jelent, mind a
gazdag érzelemvilág, mind az emelkedett,
magasztos gondolkodásmód, mind a
bátorság. Konkrét cselekedetei szerint
maga a megtestesült prakticizmus, és leg-
hőbb vágya kellemesen élni. Mégis, az
első pillanattól fogva valami tiszteletfélét
érzünk iránta, noha nemigen tudnánk
megmondani, hogy miért. Lehet, hogy
Szomorov felsőbbséges magatartása kelt
bennünk visszatetszést, és ez fordul Vigov
javára? Vagy talán életkörülményeinek
sanyarú alakulása ébreszti fel
együttérzésünket ? Bizonyos, hogy mind-
két tényező szerepet játszik, de a titok és a
magyarázat mégis Koltai játékában rejlik.
Vigovjának legfeltűnőbb vonása a teljes
hamisítatlanság, a tökéletes valódiság.
Feltétlenül és reflektálatlanul, érzéki
azonossággal önmaga, akár egy természeti
jelenség. Szomorov gesztus- és
pózmechanizmusaival szemben ez a köz-
vetlenség drámai nyomatékot kap, ön-
tudatlanul túlmutat önmagán, ellenerővé
válik. Koltai mintha a szerzői utasítások
közül elsősorban azokból indult volna ki,
amelyek Vigov félénkségére utalnak, még
a bátortalan visszavágások élét is tompítja,
de Vigovja nem egyszerűen a
bántalmazástól fél, hanem félénk tiszte-



lettel és bizalommal viseltetik Szomorov
iránt. Magatartásában, ösztönös tapin-
tatában megbecsülés, Szomorov értéké-
nek elismerése fejeződik ki. Ez a maga-
tartás - mivel Koltai játéka következetes -
nyomatékosan rávall, önértékké válik -
megértjük, hogy méltóság sugárzik róla: él
benne ember voltának és értékének
szerény, de mégis fölemelő tudata. Ezért
érezzük Szomorov magukban is
elidegenített pózait még inkább ta-
szítóknak. Koltai Vigovjának békességes,
de érzékeny önérzete annyira nyilvánvaló,
hogy amikor Szomorov inas-szerepet szán
neki, már a gondolatot is felháborítónak
találjuk. (Ellenállásunk korántsem
természetes, mert a beszélő nevek olyan
dramaturgiai és szerepkonvencióra
utalnak, amely magától értetődővé teszi az
efféle fordulatokat. Koltai
emberábrázolása pont ezt a konvenciót
mondja fel.) Vigov az önérzetére hivat-
kozik, de nem sértett büszkeséggel, ha-
nem szinte restellve, hogy erre kényszerül.
S hogy Szomorov megzsarolja, sőt -
tehetségét gúnyolva - meg akarja alázni,
Vigov nem sértődik meg, befogja a fülét,
arca ragyog, egész viselkedése valami
ilyesmit mond: régi szöveg, jó szöveg,
beszélj csak, beszélj, szólj, ha befejezted.
Az emberi önérzet, amely oly sokszor
nyilvánul meg különböző szereplőknél, ez
egyszer találja csak meg adekvát formáját.
Koltai Vigovja komédiázik, mert

tehetsége, amit most kétségbe vonnak, az
egyetlen kétségbevonhatatlan adottsága.
Ez a tehetség Vigov lényege, ér-
zékiségének, méltóságának és elhivatott-
ságának foglalata. A cselekmény során
több szereplő beszél el hosszabb történe-
tet, Vigov első fellépésekor rögtön kettőt
is. Koltai Vigovja az egyetlen, akinél nem
az elbeszélések mögötti alapgesztus a
fontos, hanem maga az elbeszélés. Az
előadás tökéletes plaszticitása, a megje-
lenítés hitele, a jellemző- és felidézőerő,
tehát az esztétikai minőség itt a drámai
tényező. Amikor Vigov elmeséli-eljátssza
Szomorovnak, hogyan telepedett meg
egyszer - a színészetet megtagadva -
rokonoknál, hogyan élt kellemes életet, és
végül hogyan kísértette meg az a
rögeszme, hogy felakassza magát, minden
magyarázat nélkül, egy csapásra nyil-
vánvalóvá válik, hogy eredeti tehetsége
nem képes megmaradni a bornírt élet
keretei között. A történet csak értésünkre
adja, a játék magától értetődővé teszi. Ez a
tehetség nem válogatós. Ahogy Vigov
átadja magát az élvezeteknek, ahogy a
pénz vagy a kellemes élet puszta képzete
is szárnyakat ad képzeletének, ahogy
bánni tud az emberekkel, ahogy szerepet
játszik - minden megnyilatkozásában
ugyanazt az egy és oszthatatlan tehetséget
csodálhatjuk meg. Az előadás második
felvonásában van Koltai Vigovjának két
jelenete, amely nincsen megírva

a darabban, de a dráma, a figura szelle-
méből fakad. Az első: Szomorov éjszaka
magányosan, éhesen és elmerülten áll-
dogál a kertben, amikor Vigov bevacso-
rázva kijön a házból. Kapatosan, kissé
tántorogva jön végig a teraszon, nagy
ívben megkerüli Szomorovot, majd ön-
feledten leveti magát a padra. Lassan, a
legapróbb mozdulatot is kiélvezve rágyújt
(a gyufát fáklyaként emeli magasra - már
világos, hogy mindez Szomorovnak szól,
aki nem kaparintotta meg az ezer rubelt),
mélyen beszívja, majd hatásosan kiereszti
a füstöt, érezzük : noha Szomorovra
figyel, szétárad benne a kellemesség
érzése, az érzéki élvezet és a gonoszkodás
öröme egy és ugyanaz a gyönyörűség,
végül elégedetten-kihívóan böffent egyet.
Szomorov úgy fordul meg, mintha hátba
szúrták volna. Az élni tudás, a józanság, a
kicsinyesség, az emberismeret és a
művészi ösztön itt olyan szemléletes
egységbe olvad, Vigov kis produkciója
olyan diadalmas élet, hogy be kell lát
nunk, van az oldalán némi gyakorlati
igazság. A másik jelenet: Vigov torkig
van már mindennel és mindenkivel,
különösen Szomorovval, felfedi kilétüket,
aztán Ulitából is elege lesz, ijesztegetni
kezdi ördög módra, előbb tréfából, majd
mind komolyabban, Ulita elszalad, de
nincs megállás, elszabadul a pokol, Vigov
önkívületben rohangál, ugrál, vonaglik,
üvölt, hörög, átkozódik, ré-

Az Erdő kaposvári előadásának zárójelenete (Fábián József felvételei)



misztgeti a világot. Ez a tombolás első
jelenetének idézett elbeszélésére rímel,
annak végső indulati konzekvenciáit vonja
le. S a gyakorlati konzekvencia: „El is
mennék most mindjárt, de félek; rengeteg
kutya van a faluban... Most megyek,
kószálok egy kicsit a kertben, letaposom
legalább a georginákat mégis-csak
megkönnyebbülök." Illetve ennél azért
több: Koltai Vigovja érzéki tehetségének -
nem elvi, hanem ösztönös - moráljával
addig vándorol tovább, amíg csak bírja.
Nem ahhoz van szüksége erőre, hogy
megkeresse és megtalálja magát, a kérdés
az, meddig lesz tartaléka, adni önmagát.

Vajda Szomorovja és Koltai Vigovja
sohasem érthetik meg egymást igazán, de
mégsem egyszerűen a közös színész-sors
külső nyomása utalja őket egymásra,
hanem az, hogy emberségük tehetséggel is
megveretett, amely nem fogadja el a
szűken kimért életkört szent határnak.

A két színész kéz a kézben elindul
Gurmizsszkaja házából - a nézőtér felé.
Előrejönnek a rivaldáig, megállnak, és
vádlóan-figyelmeztetően néznek a kö-
zönségre. A nézők, akik ismerik az efféle
imperatív kitekintéseket, belemennek a
játékba, állják a pillantást. A színészek
mintha lerombolnák a láthatatlan, mégis
valóságos negyedik falat, de mosta nézők
építik fel. A színpad magába zárul. A
színészek tudomásul veszik, és mester-
ségük hagyományai szerint meghajolnak.
Tapsolunk. Mi volt ez a közös játék?
Gesztus ? Póz ?

A dráma mint látvány

A fő figurák megformálása világossá teszi,
hogy alapjában nem gesztusszín-házzal
van dolgunk. A lényeg a személyiségek
drámája, s ez válik ornamentikává a
gesztusok játékában. A színpadi dráma
párhuzamok és ellentétek rendje szerint
bontakozik ki. Szomorov és Vigov
ellentétével párhuzamos (az üres póz
szintjén) Milonov és Bodajev ellentéte,
Gurmizsszkaja és Akszjusa ellentéte
mögött mind erősebbé válik problémájuk
párhuzama, Pjotr és Bulanov ellentétei
egymásnak, de az Akszjusa-Pjotr, illetve a
Gurmizsszkaja-Bulanov kapcsolat
problematikája újra csak párhuzamos,
Karp és Ulita párhuzama ellentétet is rejt.
S ez csak az alaprajz, a szereplők minden
lehetséges viszonylatában pár-huzamok és
ellentétek játszanak egymásba. Így aztán
roppant sokrétű és szerves mozgás alakul
ki, amely lehetővé teszi, hogy a néző
mintegy körüljárja az általá-

nos élethelyzet ellen rúgkapáló emberek
objektív tragikomédiáját.

Ennek a mozgásnak a terét teremtette
meg Keserű Ilona. A színlap nem díszle-
tet, hanem játékteret ír, nagyon pontosan.
Ez a színpad nem viseli magán annak az
elterjedt babonának a jegyeit, hogy
szcenikával is el kell mondani, miről szól
a darab, az előadás. Keserű éppen csak azt
a teret alkotta meg, amely ennek (és csak
ennek) a játéknak természetes közege.
Alapjában klasszikus perspektí-
vaszínpadról van szó, amelyen bal kéz
felől emelvény áll, a házban vagy a tera-
szon játszódó jelenetek számára. Ez az
emelt tér egyrészt tökéletesen beleillesz-
kedik a perspektivikus térbe, másrészt
saját léptékével és irányaival módosítja
azt. A két eltérő térbeli rend keresztező-
dése - s néhány mozgató elem - áramlást,
a helyek között súlyviszonyokat, vonzási
és taszítási viszonyokat teremt. Ez a
játéktér: erőtér. Erővonalai vannak, ame-
lyek mintegy előrajzolják a lehetséges
járásokat. Nem geometrikus meghatáro-
zottságról van szó, hanem a tér dina-
mikájáról. Ha a szereplők megvalósítják
drámájukat, megérzik helyüket, mozgási
lehetőségeiket a térben - elrendeződnek.
A dráma dekoratívan kiadja magát a
játéktérben. A dekorativitást fokozza a
falfelületek szerény, de nagyon rafinált
színkompozíciója. Ha üres a játéktér, a
színek néma együttest alkotnak, de abban
a pillanatban, hogy valaki megjele-
nik a színpadon, jelmeze jóvoltából a
falak színeivel is kölcsönviszonyba lép, s
a színvilág megszólal. A tér drámája a
színek drámájában folytatódik. Lehetne
szólni az egyes szereplők jelmezeinek
saját dramaturgiájáról (főként
Gurmizsszkaja és Szomorov
ruhaváltásaira gondolok), de a játéktér és
a jelmez legnagyobb érdeme az, hogy a
dráma minden-kor szemmel láthatóvá
válik bennük, és
mindenkor a dráma válik bennük szemmel
láthatóvá.

Mindent összegezve : a kaposvári Erdő-
előadás világos, mély, gazdag és tagolt,
eredeti értelmét összetetten és mélyre-
hatóan fejezi ki. Szuverén műalkotás.

Osztrovszkij: Erdő (Kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Fordította: Makai Imre. Zene: Vidovszky
László. Játéktér és jelmez: Keserű Ilona. A
rendező munkatársa: Saád Katalin. Rendezte:
Szőke István.

Szereplők: Olsavszky Éva, Fekete Gizi,
Lukács Andor, Jeney István, Dánffy Sándor,
ifj. Mucsi Sándor, Mihályi Győző, Kiss
István, Molnár Piroska, Vajda László,
Koltai Róbert, Basilides Barna, Galkó
Bence, Garai Róbert, Jancsik Ferenc.

NÁNAY ISTVÁN

Vihar, zivatar, zápor?

Osztrovszkij színműve Miskolcon

Osztrovszkij 1860-ban megjelentetett
drámáját Mészöly Dezső és Mészöly Pál
fordításában Vihar címmel ismerjük. A
Miskolci Nemzeti Színház Zivatar címmel
mutatta be. Egy a köztudatban
meggyökeresedett cím megváltoztatása
csak komoly tartalmi meggondolásokból,
koncepcionális okokból történhet. Erre
utal nyilatkozatában a rendező, Illés István
is, amikor a Shakespeare-mű címével való
azonosság elkerülése mellett azzal
magyarázza az új variációt, hogy „az
Osztrovszkij-műben szó sincs mindent
megrázó - gyökeres változást előidéző -
viharról. Inkább egy nagyon erőteljes
családi zivatarnak lehetünk tanúi."

Az, hogy esetünkben melyik a helyesebb
kifejezés, a vihar vagy a zivatar, filológiai
vita témája lehet. Arról azonban nehezebb
vitatkozni, hogy Osztrovszkij darabjában
„válságos, veszedelmes, pusztító hatású
társadalmi jelenségről" (a vihar szó
értelmező szótári második jelentése) van
szó, avagy csupán családi perpatvarról. Ez
ugyanis aligha lehet vita kérdése. S
nemcsak a darab keletkezésének
időpontja, körülményei teszik ezt több
mint egyértelművé - az 1861-es
oroszországi jobbágyfelszabadítás
„előestéjén" íródott a mű! -, de a dráma
egészének jelképes értelme, tartalma is
egyértelművé teszi, hogy itt nem a női
emancipációról, nem a polgári
szabadosságot kereső nőről, nem egy
házasság csődjéről van szó - pontosabban
nem elsősorban ezekről -, hanem az ér-
zelmek, gondolatok olyan szabadságáról,
amelynek hirdetése, vállalása már-már
egyenlő a forradalommal.

Dobroljubov, Osztrovszkij egyik legjobb
ismerője írta: „Az egyik oldalon az
önkény, a másikon a saját személyiséget
megillető jogok tudatának hiánya - ez az
alapja az emberek ama képtelen
viszonyának, amelyet Osztrovszkij áb-
rázol." A Viharról pedig ezt írta: „Az
önkény és a némaság kölcsönös hatása itt
a legtragikusabb következményekig jut el,
és megmutatja nekünk a »sötétség
birodalmának« idilljét." (S nem az ana-


