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

minősítette - még ha bántó éllel is - a
művet úgy, hogy az olyan darab, mint „ a
V i h a r , nem dráma, hanem vásári komédia". A bírálók azt is szemére vetették a
szerzőnek, hogy „itt nem e g y szerelmet
látunk, hanem kettőt: Katyerina szerelmét
Borisz és Varvaráét Kudrjas iránt. E z c s a k
könnyed, francia bohógatokban engedhető
m e g " . (Kiemelés tőlem.) Ugyanakkor ez
az ellenvetés azzal is ki-egészül, hogy
„Kuligin minden deklamációját, Kudrjas
és Gyikoj összes gorombáskodását ki
lehetne hagyni anélkül, hogy a lényeg
bármi kárt szenvedne tőle, nem is szólva
az eszelős úriasszonyról és azokról a
beszélgetésekről, amelyeket a városiak a
zivatar alatt folytatnak". Ezek az alakok,
akik e vidéki „életkép" hát-terét alkotják,
mindannyian vígjátéki figurák. Az
örökmozgó tervéről ábrándozó Kuligin, a
többnyire részegen hőbörgő Gyikoj, a
bigott és demagóg zarándoknő, a
ledérségéből idegbeteg vész-madárrá
fonnyadt úriasszony és a többiek. Am
nemcsak a mellékszereplők, a főhősök is
hordoznak komikus vonásokat. Tyihon, az
iszákos, gyámoltalan papucsférj, a
tehetetlenségében csak álmodozásra képes
Borisz, a katonás anyós is nevetséges
alakok, ám az a közeg, amelyben
megjelennek, s a közöttük húzódó
erővonalak, kapcsolataik már egy más
minőséget hordoznak, félelmetessé és
keserűvé teszik őket, s velük a világot is.
A mű fabulája is tartalmaz vígjátéki
jegyeket. A dohos levegőjű, a világtól
elzárt kisváros, Kalinov lakói mind-mind
valamilyen hiánnyal küszködnek, egytől
egyig kudarcos emberek. Az egyik
családban a fiatalasszony szerelmes lesz
egy ifjúba, s az alső alkalommal, amikor
papucsférje kiteszi a lábát hazulról,
„intrikus" sógornője biztatására randevút
ad titkos szerelmének. A találkák sorra
követik egymást, ám tíz nap után, az
ígértnél előbb visszatér a férj, s a kapcsolat nem folytatható. Itt azonban Osztrovszkij már nem a vígjátéki megoldást
alkalmazza, ahogyan a szüzsében is minduntalan elhelyez a tragikus végkifejletre
utaló jelzéseket. A komédia intrikája, a
papucsférj felszarvazása fölébe itt „a
sötétség birodalmának" stilizált életképe
kerül. Legyenek a részletek bármilyen
nevetésre ingerlők, a világ egésze mégis
„félelmet és részvétet" kelt.
Mindez elsősorban annak tulajdonítható, hogy műve főhőséül Osztrovszkij
egy olyan alakot állít, akinek jelleme,
magatartása túlmutat ezen a kigúnvolni

való világon, ám aki éppen ebbe a világba, ennek kegyetlen törvényeibe fog belepusztulni. Katyerina alakja csak e jellemének éles ellenpontját képező hát-tér
előtt emelkedhet erre a tragikai magaslatra. Ez a kontraszt a hősnő és környezete rajzát is árnyaltabbá teszi. Katyerina nem forradalmár - legalábbis ma
nem hiteles magatartásmintájának ez az
olvasata. Sokkal inkább elfogadható az a
Dobroljubov által adott jellemzés, hogy
„Katyerina egyáltalán nem tartozik a lázadó jellemek közé, akik mindig elégedetlenek, akik mindenáron rombolni
szeretnének. Ellenkezőleg: elsősorban
építő, szerető, ideális jellem. Ezért akar
mindennek értelmet adni, mindent megnemesíteni képzeletében". Az ő alakjában
Osztrovszkij
egy
nagyon
kényes
egyensúlyt valósít meg: egyfelől kielégíti
azt az igényt, hogy - miként Schiller
mondja - a „kegyetlen" nézőnek ártatlan
áldozatok kellenek, másfelől azt, hogy
mégse hiányozzék a „bűn"; s az író e
paradoxon megvalósításával teszi tragikussá Katyerina figuráját.
A dráma többi szereplőjével ellentét-ben
Katyerina még nem elidegenedett ember,
ő még azonos önmagával, nem
külsőségek, a kényszerű normáktól való
szorongások mozgatják, minden motivációja bensejéből fakad. Tragikus kísérlete éppen arra irányul, hogy személyiségéből származó vágyait érvényesítse,
ám ebben a világban a cselekvés és a megítéltetés nem a bensőből, hanem a külső és már idegenné vált - szokásokból ered.
Ez a „közösség" nem tűri és nem teszi
lehetővé a személyes élet megvalósítását.
Mert nemcsak a kegyetlen anyós,
Kabanova áll szemben ezzel a törekvéssel,
hanem Gyikoj is, sőt Flokjusa és az
eszelős asszony is ezt a korlátozó tradíciót
képviseli.
A vígjátékíró Osztrovszkij Katyerina
megformálásában a shakespeare-i tipizálást valósítja meg, s ezen a ponton fordul át a részletek szatírája az egész tragédiájává. A kalinovi közegben megjelenő autonóm ember pedig szükségszerű
elbukásával szintén Shakespeare főhőseinek nyomába lép. Útját mások helyett
is járja, hiszen Kuligin, Borisz és Var-vara
is hozzá hasonló módon otthontalannak
érzik magukat ebben a világban, ám ők
mindannyian kompromisszumot kötnek
környezetükkel, és ha a „de miért élek
én?" kérdését fel is merik tenni, a
válaszadáshoz már nincsen bátorságuk.
Osztrovszkijnak a korabeli francia drámán való iskolázottsága magyarázza,

hogy az 1859-es moszkvai bemutató után
az első külföldi premier Párizsban volt,
igaz, harminc évvel később. A darab
színpadi pályafutásának legjelentősebb
része az orosz-szovjet rendezők működéséhez kötődik. A mű gazdagságára
illetve inspiráló voltára jellemző, hogy
igen eltérő ars poeticájú művészek állították színpadra. A rendezőközpontú
Mejerhold az első világháború alatt viszi
színre, majd megrendezi Tajrov, aki
Mejerhold rendezői mindenhatóságot
hangsúlyozó elvétől eltérően színészcentrikus. Bemutatja a művet NyemirovicsDancsenko, később, az ötvenes években
Ohlopkov, azután Tovsztonogov (aki viszont az írói mű feltétlen tiszteletben tartását hangsúlyozza). De színpadra állította
a V i h a r t Laurence Olivier, John Dexter,
Giorgio Strehler is. A magyar-országi
bemutatók közül az elmúlt évtizedekből
kettő emelkedik ki: a Thália Színházé és a
győrié.
Kazimir
Károly
1967-es
rendezéséről az akkori kritika így
vélekedett: „A V i h a r előadása súlyos
művészi tévedés - de akkora, hogy mármár tiszteletre méltó." A Déryné
Színházban 1971-ben Csongrádi Mária
állította színpadra a művet, 1975-ben
Debrecenben pedig Horváth Jenő - ez a
két bemutató különösebb visszhang nélkül
maradt. Annál alaposabban elemezte
viszont a szaksajtó Harag György 1979-es
győri vendégrendezését - így a SZÍNHÁZ
1979/8.
száma
is
tanulmányban
foglalkozott a produkcióval.
A decemberi zalaegerszegi bemutató,
melyet Gergely László rendezett, nagyon
pontosan és árnyaltan kidolgozott munka,
hű az írott drámához, és döntően a
színészi játékból bontja ki a mű jelentésrétegeit. A nézőtérre lépve a leengedett
vasfüggöny előtt két pravoszláv kép
szegélyezi a színpadot: balra egy görögkeleti korpusz, jobbra egy repedezett,
megfakult freskó. Az előtérben egy szabálytalan falú gödör tátong: ez a Volgaparti szakadék, a titkos találkahely jelzése.
Menczel Róbert díszletében a nyitó-kép
játéktere üres; nem az viszont a hát-tér. A
két hatalmas, középütt érintkező fehér
háttérfüggöny mögött felsejlik egy később majd láthatóvá váló - szerkezet:
gerendákból áll ez a váz, fő irányuk a
függőleges, de az egész konstrukció lényegében felismerhetetlen. A látvány egy
természeti katasztrófa utáni képre emlékeztet, eltűntek a párhuzamosok és a derékszögek, az állványzat megrokkant, a
fatraverzek elvesztették statikájukat. A
szabadban játszódó jelenetekben a színen

csak a járásokat jelölő pallók vannak, a
szobai jelenetekben pedig csak a terek-re
utaló dobogók és néhány kifejező tárgy:
egy házioltár, középütt egy nagy, üres
(kép) keret, annak bal oldalán egy ikonosztáz, kétfelől vastag gyertyák stb.
A rendezés fontos háttér- illetve kiegészítő szerepet ad a vizualitásnak: az
előadást keretező effektusok közül az
egyik legszebb és legpoétikusabb a háttérfüggönyre vetülő fodrozódó víztükör,
amely a mű végkifejletét, Katyerina vízbe ugrását előre vetíti, majd a mű végén
ezt (a nem a színpadon történő öngyilkosságot) vizuálisan érzékelteti. Gergely
László atmoszférateremtő képességének
erénye, hogy a szöveg köré épített látványelemek, a történésbe beépített apró
jelzések nem nyomulnak előtérbe, nem
kerekednek az Osztrovszkij-mű fölé, nem
ennek
elfedését
vagy
erőszakolt
átértelmezését adják, hanem egyfajta
tiszteletre méltó szerénységgel a darab
érzelmi és gondolati tartalmait fejezik ki.
Ilyen árnyalt jelzése Kátya helyzetének az,
hogy a hősnő a fején viselt kendőt akkor
engedi le a vállára, amikor ura, Tyihon
elutazik, ekkor válik az asszony kissé
szabadabbá, bekötött feje ekkor szabadulhat egy kis időre a kendő „szorításából", ekkor lazulnak meg környezetében
és önmagában is a szigorú kötelékek - ám
amikor Tyihon Moszkvából visszaérkezik, Kátya újra kendős asszonyként áll
előttünk.
Az előadásban az öt felvonásos darab
két részre tagolódik. A cezúrát a két felvonás között nagyon jó dramaturgiai érzékkel választották ki (dramaturg: Feldmár Terézia). A második rész ott kezdődik, hogy Kudrjas megjelenik a szakadék
partján, a találkahelyen, és elénekel egy
kozák dalt. A dalban egy asszony bűnhődéséről van szó. Mindez már az írott
szövegben így szerepel. Az viszont már
rendezői ötlet, hogy az előadásban a továbbiakban többször is beszűrődik e
végzetes történet szomorkás dallama
(zene: Kocsák Tibor). A fel-felbukkanó
motívum újra csak Katyerina sorsát vetíti
előre, ahogyan a fodrozódó víz képe is
halálát sejteti. A dalt követően találkozik
Borisz és az asszony, s ez után már
felgyorsulva követik egymást a drámai
történés mozzanatai. A két rész te-hát a
művet az előadásban úgy tagolja, hogy az
első rész Kátya kitörési vágyának
megfogalmazása, a második a ki-törés
elbukó kísérlete, vagy - más megközelítésben - a Borisszal való találkozás
előkészítése. a vidéki életkép felvázo-

Osztrovszkij: Vihar (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Schaefer Andrea (Varvara), Fekete Gizi
(Katyerina) Batra Mária (Kabanova) és Szalma Tamás (Tyihon)

Iásával, majd a találka és ennek következményei a hősnő és a környezet életében.
Katyerina sorsának folyamatát az előadás úgy fejezi ki, hogy a kezdetben
játékon kívül levő a színpad előterében
nyíló - szakadék, és a háttérfüggöny
mögött felderengő gerendaszerkezet
mindjobban bevonódik a játékba. A szakadék lesz az a járás, amelyen az eszelős
vészmadár (a hősnő végzetének megjósolója) elhagyja a színpadot, és a találka
előtt innen bukkan fel Borisz. A háttér
pedig attól kezdve válik láthatóvá, hogy
kitör a vihar. Ily módon tehát a darab két
központi szimbóluma: a vihar és a
szakadék az előadásban is megőrzi centrális helyét, s e két elem egyre intenzívebb
bevonódása a játékba fölerősíti a
Katyerina sorsában munkáló tragikus
végzetszerűséget.
Honnan akkor a nézők nevetése? Nem
a fent vázolt folyamat váltja ki, ha-nem az
a közeg, amelyben ez a szárnyal-ni vágyó
madár a szárnyait szegi. Ez a kalinovi
életkép, a benne felbukkanó torz, sérült
alakok válnak a szemünkben komikussá,
azok, akik tehetetlenül tengődnek vagy
dühöngenek,
ábrándoznak
vagy
siránkoznak ebben a világban. Ezek a
figurák pedig valóban nevetségesek. Az
előadás árnyalt képet ad mindannyiukról, s
így -- ezzel az ellenpontozással
még élesebbé teszi a hősnő sorsának
tragikumát, elkerülve az elégikusság ve-

szélyét, amelyet néhány korábbi bemutató
nem tudott kikerülni. Tyihon, Gyikoj,
Borisz, Kuligin és a többiek mind-annyian
rendelkeznek ilyen komikus vonásokkal, s
ezek
némely
helyzetben
már-már
abszurddá teszik e kisváros bornírt
világának hőseit.
Katyerina szerepében Fekete Gizi mélyen átélt, szuggesztív, érzelemgazdag és
minden ízében hiteles alakítást nyújt.
Szerepformálásában mindvégig érzékelteti
azt az ambivalenciát, ami az ártatlanság és
a bűn között oszcillál, s amely a tragikus
hősök
sajátja.
Ártatlansága
az
önmegvalósítás kísérletében van, bű-ne a
környezet értékrendjével való összeütközésben. Amikor először „kísérti meg"
a vágy, hogy olyan legyen, mint régen,
amikor Varvarának a maga gyerekkoráról
mesél, akkor hangjában bizonytalanság
feszül, neki-nekilendül a múltidézésnek,
de minduntalan apró szünetekkel szakítja
meg monológját - így érzékeltetve azt a
félelmet, mely idillivé stilizált múltjának
felélesztése és sivár jelenének e múlttal
való szembesítéséből fakad. Csak igazán
nagy tehetségű művészek képesek arra,
hogy metakommunikációjukkal pozitív
értelemben érvénytelenítsék szavaikat.
Fekete Gizi a Borisszal való találkozás
jelenetében egész lényével az elfogadást
kommunikálja, bár szövegében egy ideig a
tiltakozás dominál. Tiltakozásának felszíne
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Az azonosság elvesztése
és keresése
Az Ahogy tetszik Veszprémben

Jelenet a zalaegerszegi Viharból. Fekete Gizi (Katyerina) és Schaefer Andrea (Varvara)
(Keleti Éva felvételei)

mögött azonban ott feszül a beteljesülés
vágya, a vokálisan hiteles elutasítást a
gesztusok, a szemmozgás, a testtartás stb.
jelei „felülbírálják" és átértékelik.
Szalma Tamás Tyihonja már első
színrelépéskor, megszólalása előtt a gyámoltalanságot, a vibráló bizonytalanságot
sugározza. Szavak nélkül is érezzük
félszeg testtartásából, enyhén oldalra billentett fejéből, állandóan kabátja szélét
babráló ujjaiból, hogy ez az ember nem a
maga ura. Aztán, amikor megszólal,
hanghordozásában is folytonosan egy
kérlelő tónus uralkodik. Egyszer bontakozik ki kissé a görcsös szorongásból,
egyszer távolodnak el mindig szorosan
maga mellett tartott karjai a törzsétől:
amikor Kuliginnak a moszkvai kocsmázásokról mesél. Itt érezni némi kitárulkozást benne, itt érezni azt, hogy amikor iszik, csak akkor lesz önmaga. Egyébként a tehetetlenség, a gyávák kiszolgáltatottsága árad belőle.
Az anyát, Kabanovát, Barta Mária
játssza. Nem formálja megátalkodott,
bigott gonosszá az özvegyasszonyt
(mindez nyilván a rendező értelmezéséből is következik), hanem fenségessé, és
ezzel félelmetessé teszi. O a régi, mára
már elavult s így kegyetlenné vált értékek könyörtelen képviselője. Sohasem
kiabál, hangját csak néha emeli fel, gesztusa is alig van, s az a kevés is igen
visszafogott. E limitált eszközök jelzik,
hogy Kabanova még elég erős ahhoz,
hogy pusztán néhány „fogással" érvényesítse akaratát.
A mellékszereplők legtöbbje jól megállja a helyét. Nemcsák Károly Boriszként - alapvetően pontos szerepformálása
mellett - némiképp kiérleletlen; önmagában való bizonytalanságát, Kátya
utáni vágyakozását árnyaltabban kellett
volna megfogalmaznia, hogy alakításával
egyenrangú partnere lehessen a hősnőnek. Schaefer Andrea mint Varvara

hasonló irányba tér el az ideális szerepformálástól: enyhén túljátssza szerepét.
Abban a jelenetben, amelyben Kátya bevallja a kiszökéseit az anyósának, a két
asszony között állva olyan erős mimikával fejezi ki rémületét, hogy - némán is szinte beárnyékolja ezt a lényeges mozzanatot. Bagó László Kuligin alakjában egy
jóságos, mindig tűrő, ízesen beszélő
embert formái - az egyik legjobb epizódalakítás az övé. A másik Egervári Kláráé,
aki két szerepet játszik : a zarándok-nőt
és az eszelős asszonyt. (Ez a szerepösszevonás csábít az értelmezésre, de
nem tartanám meglepőnek, ha kizárólag
szereposztásbeli kényszer miatt kapcsolódna e két figura ily módon egymáshoz.) A színésznő azonosságát tulajdonképpen csak a színlap árulja el, a színpadon egészen más játékstílust érvényesít a két szerepben. Zarándoknője népi,
balladás hangvételű alak, az eszelős aszszonyt viszont úgy játssza cl, hogy a jelenetváltás közben húsz évet öregszik,
kezeinek tremorja, hangjának éneklő remegése mulatságos is, meg ijesztő. A további szereplők, Borhy Gergely Gyikojként, Nádházy Péter Kudrjasként,
György János Sapkinként szintén megfelelő alakításokkal szolgálják az előadás összhangját. Csak Havas Agnes volt
olyan Glása szerepében, mintha egy iskolai színjátszóegyletből csöppent volna
bele ebbe a hivatásos és művészi, jól kidolgozott produkcióba.
Alekszandr Osztrovszkij: Vihar (zalaegerszegi
Heveri Sándor Színház)
Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly
Pál. Dramaturg: Fcldmár Terézia. Díszlettervező: Menczel Róbert. Jelmeztervező: Vág völgyi Ilona. Zene: Kocsák Tibor. Rendező:

Gergely László.
Szereplők: Barta Mária, Szalma Tamás,
Fekete Gizi, Schaefcr Andrea, Borhy Gergely, Nemcsák Károly, Bagó László, Nádházy Péter, Egervári Klára, Havas Ágnes,
György János.

Shakespeare értelmezői figyelmeztetni
szoktak rá, hogy a z Ahogy tetszik és a
Vízkereszt - e két „napsugaras víg-játék" közvetlen szomszédságában, alig egy-két
évnyi távolságban az író pályáján, ott áll a
Hamlet. Az időbeli közelség korántsem
filológiai vagy életrajzi okokból érdekes.
Sokkal
inkább
azért,
mert
az
évszázadfordulón
vígjátékokat
író
(harminchat éves) Shakespeare világ-képe
ekkor már magába öleli azt a lét-filozófiai
gondolatkört, melynek szintézisét aztán a
Hamlet adja majd meg. Igaz, ekkor már
megszületett a IIl. Richárd, a Romeo és
Júlia meg a Szentivánéji álom. S az is igaz,
a z Ahogy tetszik a legszabálytalanabb, a
„legrendetlenebb" remekművek közé
tartozik. Látszólag derűs és felhőtlen
mese, egy zsarnok udvarról és egy
paradicsomi erdőről, ahová el lehet
menekülni, ha a palota lak-hatatlanná
válik. Shakespeare ardennes-i erdeje a
legkézenfekvőbb olvasat szerint a
reneszánsz derű, antik bukolika, a szerelem, a szépség, a szabadság hona. Mitikus helyszín: varázsereje van. Az üldözötteknek menedéket ad, a gonoszokat
jóvá változtatja át. A z Ahogy tetszik erdei
játéka mégsem felhőtlen s főképpen nem
egyértelmű. Nem tudjuk, mi miért történik
itt. S a dolgok kimenetelét illetően is csak
homályos elképzeléseink lehetnek. A
vígjáték tétje korántsem víg-játéki. A
külső forma azonban megtévesztő lehet a
tartalmat illetően. Még a hatalmas
világirodalmi műveltségű Babits is így ír
róla: „Shakespeare számára a vígjáték a
szabad kilengést jelenti. A felelőtlen,
boldog világot, amely menekvés a
valóságból. Ahol minden meg-enyhül és
megédesedik. Ahol a gonosz életből csak
némi szelíd árnyék marad." (Az európai
irodalom története, Bp. 1979. 176. o.)
Mélyfúrást végző rendezők ama megédesült valóságot s a „szelíd árnyékot" a
maga tragikusan mélységes valójában
hozzák színre e derűs komédiákban.
Talán egyetlen Shakespeare-drámában
sincs olyan jelentősége a helyszínnek,
mint az Ahogy t e t s z i k b e n . E vígjátékban a
történések színhelye dramaturgiai cent-

