rás, reményvesztett „égre" tekingetések,
hajsimítások stb. Ilyen lehet egy elfuserált
alanyi költő, amikor éppen nem tud
költeni, mert nincs miből. Az az igazság,
hogy mozgásában még így is megmaradt
néhány bohócos gesztus, talán a bő zakó nak és nadrágnak is köszönhetően; néhány beállása felüdítően burleszkszerű.
Márton András Vladimirja valószínűleg
nagyon meg van ijedve. Vajon ő len-ne a
mindenre ijedős kis csinovnyik, aki
aktatáskájával értelmetlenül belecsöppent
egy az emberi értelmet meghaladó
várakozásba, és értelmetlen létét úgy
próbálja racionalizálni, hogy a költőt pátyolgatja, és „kisstílű módon" értelmezni
próbálja helyzetét. Estragon a fellegek-ben
járva zokog, Vladimir a földön vacogva
várja Godot-t. A rendezői munka
eredményeként e két alak ilyen létének és
itt létének miértje teljesen titokban marad.
Körmendi János Pozzója korrekt alakítás: visszafogottan hoz egy kamásnis
pozőrt.
Koltai János Luckyja azonban teljesen
érthetetlen: a málészájú parasztkülső nagy
karimás kalappal és bajusszal ugyan olyan,
mintha jelentene valamit. Remélhetőleg
azonban
semmit
sem
jelent,
és
tulajdonképpen hálásak lehetünk a rendezőnek, amiért az ő szövegéből kivételesen nem húzott, mert a tudományos gondolkodás forgácsaiból felépülő (inkább leépülő) monológja elhangzásával sejtésünk,
hogy e magyar paraszti külső csak jobb
híján született meg, beigazolódott.
A négy színész nagyon alázatosan és
visszafogottan játszik. Az előadás vége
felé az egyik jelenetnél azonban már ők
sem bírták türelemmel és alázattal. Mi-kor
a földön fekvő Lucky megvizsgálására
küldött, de nem mozduló Estragontól
Vladimir megkérdi, mire vár, Estragon
pedig erre azt válaszolja, Godot-ra várok a színpadon egy rövid időre „elszabadul a
pokol". A négy jobb sorsra érdemes
színész felszabadultan bohóckodni kezd.
Ennek a bohóckodásnak ugyan nincs
értelme, de legalább kizökkenti a nézőt
addigi fásult állapotából, és talán felmerül
benne annak gondolata:
Beckettet
másként, talán éppen beckettül mégiscsak
érdemes lett volna bemutatni a Madách
Kamarában.

BÉCSY TAMÁS

A hazugság
és következménye
Stríndberg-bemutató Szolnokon

Strindbergnek egészen korai drámája A
a p a . Cselekménye egyszerű. Az apa, a
Kapitány, intézetben tanítónővé kívánja
taníttatni lányukat, Bertát; az anya, Laura
pedig otthon, vallásos nevelésben kívánja
részesíteni. Kinek az akarata-elképzelése
fog érvényesülni, erről szól a da-rab
eseménysora.
A
történéseket
Laura
irányítja.
A Kapitány felelősségre vonja egyik
katonáját, amiért nem akarja elvenni a
teherbe ejtett szobalányt. A katona azzal
védekezik, hogy sohasem lehet tudni, ki a
gyermek apja. Ezt az érvet a Kapitány is
elfogadja, s ez szolgál Laurának kiindulópontként férje elleni manővereihez. A
másik ötletet is kívülről kapja, és nem
saját benső világában fogalmazódik meg.
Laura mindenkinek, így az Orvosnak is a
tényeket eltorzítva, sőt tényeket hazudva
panaszkodik férje viselkedéséről. Az
Orvos megjegyzi, vigyázni kell, mert
beteg lélekben bizonyos gondolatok
könnyen monomániává fejlődhetnek.
Laura a két ötletet összekapcsolja, és elejti
férjének a megjegyzést: hátha nem is ő
Berta apja. A gyanú valóban rögeszmévé
válik a Kapitányban, a végén meg-őrül, s
a Dada által ráhúzott kényszerzubbonyban meghal.
Talán ennyiből látható, hogy a mű
eseménysorába nincsen beépítve Laura
férje elleni akcióinak a konkrét oka. Ez az
ok természetesen kiderül az alakok -elsősorban a Kapitány - által elmondott
szavak-mondatok tartalmából. Mivel
azonban csak ezekből tudható meg, s nem
a közöttük lévő viszonyváltozások
tartalmából és irányából, a színházi előadásban az ok többféleképpen értelmezhető.

Az alakok azt a magyarázatot adják,
hogy a harc oka voltaképp nem a Kapitány és Laura egyéniségében rajlik, mert
e z a férfi é s a n ő között állandó adottság.
Samuel Beckett: Godot-ra várva (Madách Kamaraszínház)
Vagyis Strindberg szerint ez a harc a
Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil. nemiség tényéből-erejéből következik
Díszlet: Koltai János. Jelmez: Borsi Zsuzsa.
Zene: Mártha István. Rendező: Bődi István m. azzal a céllal, h o g y a másik fölött megszerezze a hatalmat. Noha az írott dráv.
máról részletesen szóltunk a SZÍNHÁZ
Szereplők: Haumann Péter, Márton András m. v., Koltai János, Körmendi János.
1982/9. számában, most is meg kell je-

gyeznünk, hogy a férfi és a nő közötti,
strindbergi értelmezésben megjelenő harc
oka voltaképpen nem építhető be egy
dráma eseménysorába, mivel ez az
eseménysor egyenlő az akcióknak vagyis
az alakok közötti viszonyok változásának
a sorozatával. Az alakok közötti viszonyváltozások vagyis az akciók oka
pedig csak akkor jelenik meg magukban a
viszonyváltozásokban, ha ez az ok az
alakok egyéniségében gyökerezik. Mivel a
nemiség ténye és ereje nagyobb, átfogóbb
az egyéniségnél, hiszen minden emberben
megvan, nem lehet be-építeni maguknak a
viszonyváltozások-nak
a
tartalmába
és/vagy irányába.
Ebből pedig az következik - és ezért is
említettük -, hogy egy színházi előadás a
harc okát hitelesen is értelmezheti
többféleképpen; elsősorban az erre vonatkozó konkrét mondatok elmondásának
módjával, illetőleg az alakoknak a
színészek által megformált általános magatartásával és a különböző rendezői
megoldásokkal. A harc okának értelmezésére még az is lehetőséget ad, hogy a
férfi és a nő, biológiai alapú és indíttatású
és nem az egyéniségből eredő küzdelme
itt a gyermek neveltetésének ürügyén
folyik.
Nos, a kérdés az, hogy a szolnoki
Szigligeti Színház Éry-Kovács András
rendezésében mit tud mondani ma, amikor a Strindberg által alakjai szájába adott
magyarázatot jócskán megcáfolta a
tudomány, s ma már senki nem hisz
benne.
Azonnal említenünk kell Éry-Kovács
András rendezésének két feltűnő, fölöttébb hangsúlyos elemét. Mind a kettő
önmagában kitűnő díszletbeli megoldásra
alapozódik. (A díszlet Kálmán László
munkája.) A játéktér hátterét a szoba
bútorzatai adják - könyvespolc, fogas,
szekrény -, akként, hogy közöttük hézagok
vannak, s így a háznak a szoba mögött
lévő folyosója is látható. A szereplők
mindig a fogas és a könyvespolc közötti
helyen jönnek be a folyosóról, és itt is
mennek ki. A hézagok miatt már a
folyosón láthatóvá válnak, ahol igen
lassan,
mondhatni
méltóságteljesen,
egyenes derékkal járnak, ám mozgásuk
hirtelenül - tehát egyértelműen szándékoltan - felgyorsul, amint a szobába belépnek. Kimenetelük után járásuk ismét és
azonnal lelassul. A háttérben nemcsak
bejöveteleik előtt tűnnek fel; máskor is
elsétálnak a folyosón.
A másik rendezői - tehát az írott sző-

vegben nem található jelenetsorra lehetőséget adó díszletelem a mennyezet. A
játéktér fölé vastag vasdrótokból felépített
mennyezet borul, amelyen járni és
tartózkodni lehet, s így láthatóvá válnak
azok, akik a ház „emeletén " vannak. Itt
nagy támlás szék van elhelyezve, amelyet
a rendezés mint „Laura helyét " jelöl ki
azzal, hogy a nyitóképben itt ül, s a végén
egy-két mondatot innen beszél férjéhez.
Rajta kívül leginkább még Berta látható
itt, s egyszer a katona, aki a kényszerzubbonyt hozza majd be a játék-térre.
Úgy gondoljuk, jelentése csak az emeleti résznek van: a szék mint „Laura helye "
szimbolikusan Laurának a ház egész
életére való „ráterülését " jelenti; azt, hogy
itt minden történést ő határoz meg.
Fölöslegesnek érezzük azonban Berta
itteni mozgásait; különösképp a Kapitány
és Laura nagy vitája alatt. A szöveg sem
indokolja teljes mértékben, hogy Bertát
látnunk kell ezen vita köz-ben. De
leginkább azért baj, mert határozottan
elvonja a figyelmet a lent folyó vitáról.
A rendezésnek ezeknél a mozgásoknál
sokkal hangsúlyosabb elemei az elsőként
említett, a háttérben megvalósuló mozgások. Valami jelentésük bizonyára van,
ám ezt nem sikerült egyértelműen közölni.
Talán azt akarja jelenteni, hogy a színjáték
erőterén belül gyorssá, izgatottá vagy
felfokozottá válik az élet az azon
kívülihez viszonyítva; talán azt, hogy a
színház vagy a műalkotás a szobán belül
valósul meg. Ezek természetesen bármely
színházi előadás esetében evidenciák,
fölösleges megmutatni. De lehetséges egy
további jelentés is, amely-re azonban csak
később tudunk utalni.
Mindezzel csak azt akartuk mondani,
hogy a rendezés egyik leghatározottabb
eleme - akármi is a szándékolt jelentése
nem a belül lezajló eseményeket vagy az
alakokat értelmezi, nem ezeket látja el
újabb jelentésréteggel, hanem ezektől
független. Ezért mesterséges, sőt, mesterkélt. Ezeknek a mozgásoknak a legfőbb
baja épp ez: meghatározható, érzékelhető
jelentések
nélkül
válnak
fölöttébb
hangsúlyossá, aminek következtében nem
érezhető helyénvalóságuk, s így zavaróan
vonják el a figyelmet a játéktérben zajló
eseményektől.
A színjáték világszerűségének a középpontjában a Kapitány áll, de mégsem
az ő alakja lesz -- ennek az előadásnak a
világképét tekintve - igazán fontos. Az

Stri ndberg: Az apa (szol noki Szi gligeti Szí nház). Kri stóf Ti bor (Kapi tány) és Koós Ol ga (Laura)

az alapvető kérdés, hogy mi a feleségével
való harc oka, vele kapcsolatban válik
dominánssá. Különösképp azért, mert ő a
vesztes - de vajon miért éppen ő? A
választ természetesen Strindberg sem
tudta megkerülni vagy kihagyni. Szerinte
a férfi és a nő hatalomért folyó harcában
az a fél veszít, akinek gyengébb az
akaratereje; ez pedig annak a következménye, hogy ki született szüleinek az
akarata ellenére, illetve, hogy - közelebbről meg nem határozott módon - melyiküknek beteg az elméje. (A Júlia
kisasszonyban a nő veszít, ugyanezen
okok miatt.)
Kristóf Tibor Kapitány-alakítása nyilván nem a vereségnek ezt a teljesen hihetetlen és hiteltelen okát, hanem halálának okát előlegezi és mutatja meg.
Megformálásában a Kapitány egyáltalán
nem akarat nélküli ember, hanem robosztus, zabolátlan és gátlástalanul indulatos, akinek már az élet apróságai is
„elöntik az agyát " , ha azok neki nem
tetszőek. Az alakításban - szerencsére nyoma sincs annak, hogy ez az indulatosság és erőszakosság (veri a katonát) a
gyenge akaraterő kompenzációja. Így
nem is teszi hangsúlyossá azt a szöveget,
amelyben közli: apja és anyja akarata
ellenére jött a világra. Ezt a szövegrészt
kissé elmerengve mondja, s nem veresége
okaként.
A Kapitány igen értékes ember, aki jelentős természettudományos felfedezések
küszöbéhez érkezett. Úgy gondoljuk, az
előadás
közlése,
mondanivalója
pontosabb és erőteljesebb lenne, ha Kris

tóf Tibor jobban érzékeltetné alakjának
értékességet, jelentős mivoltát. Mert leginkább az állandóan robbanni kész indulatosságot láthatjuk, ami azonban igen jól
előlegezi, hogy agyvérzésben hal meg;
noha az alakítás csak a halál biológiai
okát készíti elő. Mert Kristóf Tibor az
indulatosságot sajnos nem úgy mutatja
meg ami a legszervesebben következne
Koós Olga alakításából, az előadás leghangsúlyosabb közlésrétegéből is
miszerint az a tehetetlenség váltja ki,
amelyet Laura hazugságai és manőverei
építettek belé. Mivel az alakításban a Kapitány indulatossága pusztán önmagában
való indulatosság, vagyis, mert nem a
tehetetlenség következménye, mindig
nagyobb hangerővel is jelenik meg, mint
szükséges lenne. Igazabb lenne, a Kapitány helyzetét jobban érzékeltetné, ha
indulatosságát, elsősorban az asszonyokkal, s különösképpen feleségével szemben, tehetetlenségéből következően fojtaná le, hogy indulatának gőzei csak őt
feszítsék, belülről. Így aztán Kristóf
Tibor Kapitánya inkább önmagában való
indulatosságának az áldozata, noha Laura
- Koós Olga alakításában - pompásan
felépíti köréje azt a hálózatot, ami-ben
tehetetlenségében vergődhetne a halálba.
Nem érezzük egészen hitelesnek a
Kapitány őrületének megformálását sem.
Úgy ugrándozik, úgy beszél, hogy a
meghibbantságnak valami gyermekiességet, sőt: infantilis jelleget kölcsönöz. A
megbomlottságnak ez persze hatásos
de tegyük hozzá: kissé szokványos megjelenítése. Miként ahogy ki-ki al-

Jelenet Az apa című Strindberg-drámából (az előtérben Kristóf Tibor a Kapitány és Petényi Ilona a
Dajka szerepében) (Szoboszlai Gábor felvételei)

katából következően választ öngyilkossági módot, a meghibbantság formájának,
megjelenési, megnyilvánulási módjának is
van karakterbeli háttere. S ebben a Kapitányban - megítélésünk szerint - a
meghibbantságnak nem ez az infantilis
formája bomlik ki.
Az előadás Koós Olga alakítása révén
közöl lényeges dolgokat. Azt tudniillik,
hogy a Kapitány feleségének gátlástalan
hazugsága miatti tehetetlenségében őrül
meg; hogy meghibbanását az a hálózat
okozza, amit ezek a hazugságok építenek
köré, s amely megfoghatatlan és ezért
széttéphetetlen. Ez még akkor is megjelenik, ha Kristóf Tibor Kapitány-alakítása
nem juttatja határozottan érvényre. Laura
hazugságai ugyanis az Orvoshoz való
viszonyában derülnek ki és válnak egyértelművé; Strindberg igen jó érzékkel
építette be drámájának világszerűségébe
az Orvos alakját. Laura vele közli, hogy
férje nem hiszi, miszerint ő Berta apja, s
neki, Laurának, fogalma sincs, miért hiszi
ezt. A befogadó persze pontosan tudja,
hogy ő építette férje tudatába. Koós Olga
a hazugságokat - mind az Orvosnak, mind
a Kapitánynak - olyan finom rafinériával
és kiszámítottsággal adja elő, hogy az
említett háló pontosan és egyértelműen
érezhető. Az Orvossal és

a Kapitánnyal szemben is naiv ártatlanságot mutat; az általa okozott megőrülés lehetséges okával kapcsolatban pedig olyan
módon jeleníti meg ártatlanságát és azt,
hogy fogalma sincs, mi lehet annak oka,
amellyel a hazugság legveszedelmesebb
változatát jeleníti meg. Koós Olga - nem
mindegyik jelenetben - képes Laura
alakjához hozzátenni azt a vonást, mintha ő
maga is elhinné saját hazugságának igaz
voltát. S kétségtelen, ez az igazi hazudozó
sikerének a titka. Koós Olga alakításának
ez az aspektusa nagyon modern is. Ezen
azt értjük, hogy pontosan az általa
megformált-megjelenített
fejtartást,
testtartást, hanghordozást és benső
állapotot vehetjük észre a naivságot és
ártatlanságot mutató, saját hazugságát
igazként átélő mai, mostani hazugoknál. És
igazán pompás az a magatartásváltása,
amit a mű utolsó részé-ben valósít meg,
amikor már tudhatja: győzött. Férje
íróasztalában mohó türelmetlenséggel
keres-kutat számlák és pénz után, és szinte
nyersen durva lesz - le-vetve a naiv
ártatlanság álarcát - saját testvérével, a
tiszteletessel szemben.
Alakításának van azonban egy vonása,
amely nem egészen hiteles. Férjével szemben - különösen attól kezdve, hogy manőverét elindította - végtelen fölényér

zetet, magabiztosságot jelenít meg. Ez
nyilván abból táplálkozik - el is mond-ja -,
hogy tudja: neki lesz igaza, ő fog győzni.
Azonban éppen ez a kitűnően megmutatott,
abszolút fölényérzet gátolja meg, hogy
megmutassa a benső állapotnak azt az
összetevőjét - ami okvetlenül idetartozó
vonás -, miszerint azért nem teljesen
bizonyos az ő győzelme. Altalában nem
azzal
a
benső
állapottal
figyeli
manővereinek férjére tett hatását, hogy
észrevegye: sikerült-e, hanem majd-nem
mindig már eleve azzal a bizonyossággal,
hogy sikerült és nem is történhetett volna
másként.
Van egy apró, de teljesen hiteltelen
mozdulata. Még a színjáték elején egy-szer
megsimítja az Inas fejét. Laura később
„iszonyat"-nak minősíti férjének azt az
egykori, vele szembeni magatartásváltását,
amely a kettejük között kezdetben megvolt
anya-fiú viszonyt átformálta a szeretők
viszonyává. S Laurától, éppen mert
„iszonyat" neki az ilyen viszony, teljesen
hiteltelen ez a mozdulat, amely azt jelzi,
mintha szeretője lenne az Inas. A számára
egyedül elfogadható viszony férfi és nő
között az anya-fiú viszony.
A mű világszerűségében fontos szerepe
van a Dajkának, akit Petényi Ilona alakít. A
Dajka alakja az írott szövegben
önellentmondást hordoz. Strindberg véleménye szerint ugyanis a férfi és a nő
között csak az anya-fiú relációban nincs
hatalomért folyó harc. A Dajka mindenképpen az anyaaspektust hordozza, és
mégis, az ő segítsége szükséges Laura
győzelméhez: ő húzza rá a Kapitányra a
kényszerzubbonyt. Ezzel aktív résztvevőjévé válik a férfi elleni harcnak. Az
előadásnak nyilván nem kell felmutatnia
vagy megszüntetnie ezt az írói önellentmondást, hiszen nem a férfi és nő harcáról
van itt szó. A Dajka alakja azonban ebben
az előadásban légüres térbe került azáltal,
hogy itt a mű dinamizmusai közül Laura
hazugságai kapnak mindenek fölött való
jelentőséget; s ezáltal a Dajka elveszti
funkcióját. Gyanúnk szerint az előadás
létrehozásakor ezt a funkció-hiányt nem
vették kellően figyelembe, a Dajka nem
kapott
új
funkciót.
Ezért
marad
meglehetősen súlytalan az a jelenet,
amelyben ő vállalja a többiekkel szemben,
hogy
ráadja
a
Kapitányra
a
kényszerzubbonyt. Petényi Ilona alakításában-az az apróság is érthetetlen - de
néha az apróságoknak van jelentősége -,

hogy mindig külön kiemelő hangsúllyal
mondja a kapitány nevét: „Adolf úr".
F ö lösleges izgatottság jellemzi Somody
Kálmán Tiszteletesét. Nem egészen tudni,
miért, de mindig igazán jó magvar szó
nincs rá - „überspannt", amit helyzete és
viszonylatai nem igazolnak.
Az. Orvos alakjának az említett funkción kívül a vele való viszonyban lepleződik le Laura hazugsága - még egy
fontos rendeltetése is van: a Kapitányhoz
való viszonyában lehetne-kellene kiemelni, miszerint a Kapitány jelentős
ember, hogy természettudományos felfedezései fontosak. Sajnos Nagy Gábor az
erre vonatkozó mondatoltat. nem mondja
jól ahhoz, hogy az Orvosnak a
Kapltányhoz való viszonya növelje a Kapitány emberi jelentőségét. Nagy Gábor az
Orvost először kicsit fontoskodóvá teszi;
aztán azt jeleníti meg, hogy az ő benső
világát is szétdúlta valami, nemcsak a
Kapitányét. De az Orvosét vajon mi ?
A színházkritika, ha nem akar impreszszionisztikus lenni, voltaképp mindig nehéz helyzetben van. A benyomások rö ;zítésén túlmenő elemzések egyik fajtája
lehet, amely akár a drámának, akár a
színházi előadásnak azon részeit nézi,
amelyek a jelentéseket hordozzák, s
amely_ azt vizsgálja, a színpadi jelek
milyen jelentéseket hordoznak. Ez a kritika
gyakran hiteltelen lehet a néző és a színház számára egyaránt. A színház számára
talán azért, mert ők tudják, a színészi
vagy rendezői megoldásoknak milyen
jelentést, milyen közlést szántak, s a kritikus baja-hibája, ha ezt nem veszi észre.
A közönség számára pedig talán azért,
mert a nézőre az előadásnak mindig a
legmarkánsabb megoldásai, jelei hatnak, s
ezeket általában önmagukban észlel/érzékeli; míg a kritikus a megoldásokjelek „környezetét " , vagyis egymással
való összefüggéseiket és ezen összefüggésekből előálló jelentéseket-közléseket vagy épp ezek hiányát - tartja fontos-nak,
jellemzőnek.
Igy
egy-egy
előadás
értékelése, megítélése - a nézőpontok
különbözősége miatt fölöttébb eltérő
Lehet. A nézőre kétségkívül a történések méghozzá önmagukban véve - hatnak a
legerőteljesebben.
Úgy gondoljuk, ebből az előadásból
ezen a módon Laura hazugságai és enne/:
eredménye - egy értékes ember tönkretétele válik a nézőre tett legnagyobb
hatássá, ami az egész előadást jelentőssé
teszi.
A háttérben látható morgások - éppen,
mert Koós Olga alakításában Laura ha-

zugságai „ragyognak " tel, mint lényeges
közlés - összefüggésben lehetne/: Laura
hazudozásaival is. A hazudozás miatt
Laurának alapvetően szüksége van arra,
hogy mindent tudjon, amit férje tesz vagy
mond. Ehhez pedig hallgatóznia kell, amit
persze Strindberg is pontosan tudott. Egy
esetben be is írta a szövegbe. A rendező
által beépített háttérmozgások Laura
hallgatózását gyengítik, mivel a sok
háttéresemény közül csak az egyikké
minősítik,
vagyis
ezekben
eltűnikelmosódik. Ha pedig a mozgások mindegyikének azt a jelentést szánták, miszerint itt mindenki hallgatózik - avagy azt,
hogy ez már eleve az „őrültekháza "
akkor az a problematikus, hogy a
mozgások lassú méltóságteljessége, majd
gyorsra váltása nem ezt a jelentést juttatja érvényre. Ha pedig pusztán csak
figyelik az eseményeket, altkor ennek a
hangsúlyozott figyelésnek kellene magyarázatot, okot adni. Ezek miatt a mozgások miatt - hiszen igen sokszor kell
rájuk figyelnünk a Koós Olga által
megformált hazugságvilág sem emelődik
ki megfelelően.
Márpedig Koós Olga alakításának ez az
aspektusa nagyon mély, és a mostani
valóságunt:, életünk számára közöl lényeges jelentéseket. Elsősorban azzal, ho g y
Laura alakját a leghatározottabban hazugságai - és szerencsére nem a férfi elleni küzdelme - miatt teszi ellenszenvessé, aminek következtében a hazugságot:
iránti ellenszenvet ébreszti fel. Ez az előadás leghatározottabb közlése. Ebben a
közlésben szerepe van természetesen
annak is, hogy ez a naivságot, ártatlanságot mutató igen rafinált hazugságháló
értékes embert hajszol a halálba. I la pedig a néző azt is magával viszi, hogy
Koós Olga /.aurája miként, milyen formában és módon hazudik, a maga körüli
valóságban is aktivizálhatja azt a tudást és
ismeretet, amit mint néző megkapott.
S ki állíthatná, hogy a hazugságnak és
rombolti következményének a megmutatásával ez az előadás nekünk, ma, itt és
most, nem hordoz lényeges közlést?
August Strindberg: Az apa (szolnoki Szigligeti
Színház)
/'ordította: Bart István. Dramaturg: Balassa
Péter. Díszlet: Kálmán László Jelmez: V ágó
Nelly m. e. Rendező: Éry-Kovács András.
Szereplők: kristóf Tibor, Koós Olga,
Leviczky Klára, Nagy Gábor, Somody Kálmán, Petényi Ilona, Kiss T. István, Tóth
József,
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Életkép - tragédiával
Osztrovszkij-dráma Zalaegerszegen

A zalaegerszegi közönség a Vihar előadása alatt sokszor nevet. Nem harsányan,
csak úgy, maga elé. Ezek a nevetések nem
az elfogadásból fakadnak, nem a
színpadon megformált alakokkal együtt
érző nevetések, hanem ezeknek a figuráknak a kinevetései. A komikum a nézőtér recepciójában nem megértő, ha-nem
elutasító. Ez a fajta komikum fontos jegye
Osztrovszkij művészetének.
Alekszandr Osztrovszkij vérbeli vígjátékín">. A mesterséget kora francia színpadi szerzőitől, a piére bien fa/te művelőitől, Scribe-től, Augier-től, Dumas filstől
tanulta.
Életművének
világirodalmi
jelentőségű csúcsteljesítménye mégis egy
tragédia: a Vihar. Ezt az életműben feszülő ellentmondást amely csak látszólag
feloldhatatlan érdemes megvizsgálnunk,
mert
nemcsak
a
tragédiának
az
osztruvszkiji pályaképben betöltött helyére adhat magyarázatot, hanem a mű
értelmezésében is segítségünkre lehet.
\ múlt század közepének drámairodalmában nemcsak a tragédia agóniájának,
hanem
a
komédia
kiüresedésének
folyamata is egyre mélyül. Osztrovszkij,
aki mestereitől technikában ezt a tartalmát
vesztett, formalizálódott vígjátékí szerkezetet veszi át, az orosz irodalmi hagyományokból egy olyan vígjátéki örökség
folytatója, amely tartalmában alapvetően
társadalomkritikai. O is Gogol köpönyegéből bújt elő, s ez a gogoli tradíció a
komédia franciás könnyedsége helyett
eleve kegyetlenebb, maróbb gúnnyal
ábrázolja alakjait. Ez a két forrás terem-ti
meg aztán Osztrovszkij vígjátékainak
sajátosságát - ahogy kortársa, Dobroljubov írja , „az orosz élet mai törekvéseinek átfogó ábrázolását, mégpedig negatív
irányból " ; azaz ez teremti meg a szatirikus, már-már tragikomikus hangot (ami a
„jól megcsinált " technikával ötvöződik) innen pedig már csak egy lépés a ! ihar
tragédiája.
Élettényeiben, valóságanyagában azonban ez a dráma is jelentős mérték-ben
tartalmaz komikumot hordozó elemeket.
Olyanokat, amelyek Osztrovszkij más
színdarabjaiban is fellelhetők. A korabeli
kritika egy résre nem véletlenül

