
gyományoknak. Simon Géza Gyikoj kor-
látoltságát éppúgy megmutatta, mint
elesettségét. Legfélelmetesebb a napóra-
jelenetben, itt ugyanis egy típus rajzát
adja: azét, aki a vitákat nem érvekkel,
hanem személyeskedéssel intézi el. Bács
Ferenc a furcsa öregúrnak megírt Kuli-

ginból a kisszerű környezetben törvény-
szerűen félresikló értelmiségi típusát állí-
totta elénk: minden megjelenése és meg-
szólalása felkavaró erejű. Neki köszön-
hető, hogy az előadás átértékelődött, sa-
játos módon intellektualizálódott. Ő az, aki
tökéletesen megvalósította a Harag
elképzelte és megkívánta színészi létezést.

Papírforma szerint Katyerina nem Tö-
rőcsik Mari szerepe. Törőcsik azonban
újólag bebizonyította, hogy semmi értelme
a papírformának. Nem a szerephez
igazította magát, hanem önmaga képére
alakította Katyerinát. Éppen ezért alakí-
tásának eszközei szinte tettenérhetetlenek,
színészi-emberi lénye sugárzódott át a
szerepen. Minden helyzetben egyenes a
dereka, de nem úgy, ahogy Kovács
Máriáé. Az megszokásból lett olyanná,
Törőcsik nem tudna másként élni. Ezt a
derekat csak eltörni lehet, meghajlítani
nem. Ez a merevderekúság nem jár a test
merevségével, szemben a Kabanovaival. A
színésznő a váltásaival árulja el a
legtöbbet Katyerináról: ahogy a
gyerekkori emlékek, álmok felidézése
közben elakad a szava, és száraz hangon
közli, hogy meg fog halni, ahogy a fel-
vett, álcaszerű arckifejezése leomlik, és
sírásra görbül a szája Tyihon parancsait
hallgatva, ahogy a tapogatózó beszélgetés
során megvallja Borisznak szerelmét,
ahogy lökné is el magától meg kapasz-
kodna is bele a búcsúzáskor, ahogy vias-
kodik a kulcsot szorongatván, ahogy le-
vetve cipőit közli: „Gonoszak az em-
berek!"

Harag György egy év alatt másodszor
rendezett hazánkban. Remélhetőleg vál-
tozatlanul gyakori vendége lesz színhá-
zainknak.
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Fénysugarak
a sötétség birodalmában

A Vihar látványvilága

Megkísérlem az előadást mint képek egy-
másutánját felidézni. Olyan képekét, me-
lyeket a színészek mozgása, cselekvése,
megszólalása, esetleg más hatáskeltő esz-
közök, mint például a zene, állandóan
változtatnak, minősítenek, értelmeznek.
Tehát nem élettelenné merevedett tablók
egymásutánját, hanem élő, szüntelenül
alakuló képekét. Az elemzés közép-
pontjában a díszletlátvány áll, melyről
tudjuk, hogy sohasem lehet leválasztani az
egészről. Hogy most mégis kissé el-
különítve fogom tárgyalni, arra csak egy
mentséget tudok felhozni, nevezetesen,
hogy egy műalkotásnak a legkisebb egy-
sége is kell hogy tartalmazza az egészet.
Úgy érzem, ennél az előadásnál Najmányi
László díszlete tökéletesen állja a próbát,
mert dialektikus egységet alkot az előadás
összes többi elemével, tehát rész voltában
is műalkotás.

A színész az emberi test élő, totális
közvetlenségével hat. Nem iktat be ön-
maga és az ábrázolt tárgy közé egyéb
közvetítőket. Persze csak látszólag, mert
az egyik közvetítő éppen a díszlet-jel-
mez-kellék lehet. A végigkövetett látvány
tulajdonképpen annak a leírása, amit egy
dráma kifejezőereje nyer a racionálisan
megszerkesztett színpadi tér és a benne
cselekvő ember dinamikus kapcsolatából.

Dobroljubov egy évvel a dráma bemu-
tatója után, 1860-ban Fénysugár a sötétség
birodalmában címmel elemezte Osztrovsz-
kij darabját. Az előadás képi nyitánya
szinte reflektál erre a találóan súlyos
mondatra. A vasfüggöny mint egy kamera
objektív szeme nyílik rá az első kép-re.
Szemünk elé tárul egy végtelen, még-is
lehatárolt, kitapinthatatlan sötétség-be
burkolt deszkazuhatag. Ezt a kopottá
imitált deszkákból felépített színpadi „sö-
tét birodalmat" három felülről jövő „égi"
fénysugár világítja meg. Ez a ha-
tározottan szimbolikus tér egyetlen pil-
lanat alatt bevon bennünket egy drámai
alaphangú világba. A felülről jövő fény-
sugarak, ahogy rávetülve megtörik a ko-
mor színpadi építményt, egyszerre utal-
nak természeti képre és a természeti erők
kiszámíthatatlanságával, hirtelen-

ségével történő emberi drámákra. Gyors
változással a deszkazuhatag elemeire
bomlik, és kirajzolódik előttünk egy kö-
zépen csúcsban összefutó, átjárókkal
megtört építmény. (Kabanovék házát,
szakadékot, templomot, romos falusi tájat
egyszerre jelez.)

Mielőtt a darab cselekménye ténylegesen
elkezdődne, félelmetesen nyomasztó,
látomásos némajelenetet látunk, félig
homályban tartva. Körmenetre emlékez-
tető, rafinált koreográfia szerint a teljes
szereplőgárda felvonul a színpadon. A
masszaszerűen hömpölygő tömegből néha
plasztikusan felismerhetővé válik egy-egy
jellegzetes arc, gesztus. A realista festők
aprólékosságával kirajzolódik egy
élesebben jellemzett alak, mint például
Gyikoj - a bornírt zsarnokság szobra. A
Kabanov család mint egy mozdulatlan
szoborcsoport, inkább jellegzetes
kompozíciója révén hangsúlyozódik. A
család belső hierarchikus rendje világosan
követhető, ahogy a fény kiemeli őket a
tömeg egyformaságából. Egyes határozott
arcvonások ellenére, az egész kép-re mégis
a zártság, arcnélküliség jellemző. Ez az
emberfolyam kopottas (a ruhák a
deszkadíszlet színeihez közelítenek),
jellegtelen színeivel szinte teljesen beolvad
a környezetbe, egyedül Borisz hat
idegenül, városias, fehér öltönyében. A
kép groteszk látomásjellegét még jobban
kiemeli a rézfúvókon és a pufogó
nagydobon megszólaló zene. Temetői
muzsika ez, fanyar ízekkel kevert gyászos
keringő. Képletesen a másvilágba, a rég-
múltba kíséri e furcsa, félhomályos ala-
kokat. A tisztára söpört rivalda lehetővé
teszi, hogy a pár bemutatkozó, de helyét
szüntelenül változtató szereplő egy egész
város lakosságát jelképezze. Mozgásukat
semmilyen díszletelem nem akadályozza.

Ez a gyászos tér statikusságában Kuligin
megjelenésével változik meg. Arcának
másságával, dinamikus mozgásával
szétrobbantja ezt a tablószerű totál-képet.
Nagy, rózsaszín művirágokkal díszített
fával hadonászva jár-kel az emberek
között, de ők igyekeznek tudomást se
venni róla. Kuligin a természet szép-
ségéről, gyönyörű panorámáról beszél
lelkendezve. A szürke arcok, a lepusztult
környezet kontrasztja különös feszültséget
biztosít a színész szavainak. Kuligin az
egyetlen ember, aki az egész színpadot
teljes szélességében, határtalanul
birtokolja. Az ezermester-mechanikus,
ahogy a városlakók Kuligint, a „művész-
bohócot" lesajnáló gesztussal nevezik,
rögtön a dráma elején megfogalmaz-



za ítéletét. A színen rajta kívül csak Borisz
van, neki mondja: tulajdonképpen verset
akarna írni erről, de nem teheti, hiszen
akkor „megennék elevenen". Így inkább
találmányai mögé rejti véleményét. Kitart
álmai mellett, legyen bár az az álom
perpetuum mobile, májusfa vagy
villámhárító. Költői figura, nem a cse-
lekmény szintjén, hanem mélyebb, kép-
letesebb szálakkal kapcsolódik a dráma
valódi főszereplőjéhez, Katyerinához.
Ezért fontos mozzanat, mikor Kuligin a
művirágos fát átadja Borisznak, aki először
erőtlenül megpörgeti a feje felett, majd
lemondóan húzza maga után. Felsöpri vele
a színpadot, ugyanis számára nincs
jelentősége.

A forgószínpad centrumában helyez-
kedik el a kettős helyszínt jelölő építmény.
Fakorláttal ellátott egyik oldala a szakadék
helyét jelzi. Két szélén lép-csőben
folytatódik, és a szemet feltétlenül középre
irányítja, ahogy a boltív felett, hegyes
szögben végződik. Ez olyan pont, ahol
érvényesülhetnek a hangsúlyos mondatok,
gesztusok. Innen belátni e sivár térséget,
ítéleteket lehet osztani, nehézkes
szárnyakat szerkesztve felülemelkedni e
képmutató, hazug világon. A díszletfal
másik oldala Kabanovék házát jelöli. A
„családi kínzókamrát", ahogy Dobroljubov
találóan nevezi Katyerina
megaláztatásának, meg-töretésének drámai
helyszínét. Körben nem határolják falak,
illetve az oldaltakarásként is funkcionáló
deszkafalakról a dráma végén kiderül:
minden a nyilvánosság előtt zajlott. A
kinti világ ugyan-az, mint a belső, hiszen
Katyerina halálakor Kabanova önelégült
főhajtással köszön a néma falak felé,
melyekről most kiderül: mögötte emberek
hallgatóznak, cink os részvétlenséggel
ablakokat tárva a drámai szenzációra,
hogy aztán ismét összezáruljanak.

Osztrovszkij semmilyen tárgyi utalást
nem tesz a környezetre, számára csak a
szavakban, cselekvésekben összpontosuló
dráma lényeges. A színpadi környezet ezt
a tömörséget még tovább fokozza azáltal,
hogy szintén nem a naturalis lég-kör
külsődleges megteremtésére koncentrál,
hanem látványban elmélyíti, hangsúlyozza
a szikárságot. Mintha a tárgyak nem az
emberért, hanem ellene volnának. Nincs
egyetlen deszkapad sem, mely békés
otthonosságával illeszkedne az emberi
alakokhoz. Feltűnően dominálnak az
ajtókon elhelyezett, valószerűt-lenül nagy
méretű reteszek. A karámok ajtaját
szokták ilyen otromba reteszekkel

ellátni. Titokzatos nyitódásuk-záródásuk
félelmetes. A másik ilyen kifejező elem a
középen elhelyezett, vakító fehér terítővel
letakart, óriási asztal, amely méreteivel
egyrészt önálló színpadként hat a
valóságos színpadi téren belül (ne fe-
lejtsük el, hogy Kabanova irányításával itt
zajlik az a tragikomikus családi szín-játék,
melynek tragikus áldozata Katyerina),
másrészt a körülötte ülő színészek között
embertelen távolságot teremt. Ebben a
jelenetben az asztal az egész teret uralja, a
színészeknek jellemző test-tartást,
gesztusokat segít életre hívni, Az asztal -
élesen lehatárolt vonalaival, fel-növesztett
arányaival - a szereplők egy-más közötti
kapcsolatainak bonyolult

rendszerét sejteti meg anélkül, hogy a.
színészeknek meg kellene szólalniuk. A
jelenet lassúsága, a figurák kompozíció-ja
hierarchikus, időtlenné merevedett ál-
lapotot szuggerál, visszautal a kezdője-
lenet „szoborcsoportjára." Kabanova teste
mintha átérné az egész asztalt, Tyihon,
akinek segítségére siet a jelenet egyetlen
kelléke csészéje -, sunyin „mögéje" bújik.
Katyerina törékeny alakja, testtartása
félelmetes ellentétben. áll környezetével.
Merev tartásával mint-ha látszatra
felvállalná e rideg-álszent világ
szabályait, s ettől még jobban „kilóg"

belőle. Varvara nekünk háttal, ki-facsart
pózban, mégis felénk tekintve nyelvet ölt
az előttünk lezajló események-

Katyerina (Törőcsik Mari) és Varvara (Baranyai Ibolya) jelenete a díszletépítmény hangsúlyos
középpontjában



re. A harmonikus rend mögött ezernyi
disszonancia feszül.

Ez a merevség Kabanova távozásával
oldódik csak fel. A hatalmas asztalt meg-
bontják. Katyerina és Varvara kettesben
maradnak. A tér szerkezeti elemei olyan
pontosan követik a drámai cselekmény
menetét, hogy a két nő kapcsolatterem-
téséhez mindenféle színváltozás nélkül
alapvető segítséget nyújtanak. Belső és
külső tér (mint a szabadság jelképe) nem
válik el egymástól; az érzelmek válto-
zását követve átjátszanak egymásba. Ka-
tyerina arról beszél, hogy miért is nem
tudnak az emberek repülni, mint a ma-
darak. Minden visszafojtottság, maradék
emberi öntudat, gyermeki játékosság itt
szabadul fel pár pillanat alatt, hogy az-tán
ismét félelmek, hiedelmek, szorongások
telepedjenek rá. Először a játékos
kendőjelenetben változik meg a tér, ami-
kor körbe-körbefutják az előbb még zárt
építményt. Ebben a futásban egy pilla-
natra végtelenné tágul a koromfekete
térség. Oly szélesnek tűnik a színpad,
hogy futásukat követő hirtelen kifulla-
dásukat úgy érzékeljük, mintha kilométe-
reket tettek volna meg. Katyerina már a
színpad leghangsúlyosabb pontján be-szél
szárnyakról, repülésről, ugyanott, ahol
később Kuligin valódi szárnyakkal
próbálkozik. Az építmény faszerkezete,
rácsozata időnként keretbe foglalja Ka-
tyerina arcát, zilált, kapkodó hirtelenség-
gel kitörő szavait. Felszabadult jelene-

tüknek az Úriasszony ijesztő, fantom-
szerű megjelenése vet véget. Eszelős
mozgásából, végítéletet károgó hangjából
balladai végzetszerűség árad. Kezében
művirág, ruhája szakadt menyasszonyi
öltözetre emlékeztet - Katyerina lelkében
hamis bűntudatot kelt. Vihar-boszorkány,
az emberi élet végességének szimbolikus
figurája. Az ő megjelenésé-nek ellentettje
Kuligin, aki szentségtörő módon
villámhárítót akarna felszereltetni a város
derék polgáraival, a vihar elvontnak hitt
hatalmai ellen. Katyerina tragédiája
előkészítésének hat szinte az a jelenet,
amikor Kuligin napóráját Gyikoj és a
többi polgár barbár módon
megsemmisíti.

A dráma tele van párhuzamokkal: Ka-
tyerina -- Varvara; Kuligin - Katyerina;
Kuligin - Úriasszony stb. Katyerina meg-
alázására az ezermester napórájának
összetöretése rímel. Katyerina ugyanazon
a térbeli metszésponton említi vágyait a
repülésről, ahol Kuligin megvalósítja e
vágyat. Az ezermester kicsúfolása párhu-
zamos a béna, beszélni nem tudó nyomo-
rék aljas meggyalázásával. Nem véletlen
tehát a térbeli azonosságok vagy ellen-
tétek megmutatása sem. Kuligin meg-
próbálkozik a lehetetlennel: nehézkes
szárnyakkal felülemelkedni, de ott a
mélyben a kiáltó ellentét, a járni, beszél-
ni nem tudó gnóm emberke alakja.

Az előadás egyik csúcspontja aligha-
nem e némaságában is beszédes jelenet.

A zenében óriási szerepe van a csendnek.
Az a süket csend, amely a teljes színpadi
masinéria leállásával - a két egy-mással
élesen szembeállított emberi korpuszkép
megmutatása után - bekövetkezik, talán
még mélyebben belevésődik az ember
emlékezetébe, mint a nyomorék
artikulálatlan, értelemre igyekvő-vergődő
hangja. Ez a csend nemcsak hallható, de
„látható" is. A forgószínpad szerkezete
úgy áll meg itt nyikorogva, lihegve, mint
egy emberi szív. Kiábrándító üresség
tátong most a színpadról. Leleplezően
tárgyilagos pillanat. Ezek az egész
színházi mechanizmust birtokba vevő,
vállaltan teátrális eszközök talán éppen
ezekkel a felhangokkal nem válnak
nagyoperai hatásokká.

A tér értelemszerű felosztása fontos
eleme ennek az előadásnak. Igaza van
Csehovnak, mikor azt mondja, hogy a
színpad az élet kvintesszenciáját ábrá-
zolja, éppen ezért nem szabad megterhelni
felesleges részletekkel. Ennek a fontos
törvénynek a színpadon való meg-
valósítása itt erőteljesen érvényesül. A
mozgásban levő színpadi tér gyakran te-
remt olyan polifon szerkezetű képeket,
amelyekben a figurák párhuzamossága,
egymásra vonatkoztatása élesen kirajzo-
lódik. Éppen az előbbiek figyelembevétele
miatt lehetséges ez. Például Kuligin az
épületet és szakadékot egyaránt jelző
díszletelem által kettéosztott színpad
egyik felében áll összetört napórájával, a
térfél másik oldalán pedig az eszelős
öregasszony hadonászik oldalfényekkel
súroltan. A kompozícióból világosan ki-
elemezhető e két figura irányának éles
ellentéte. A jelenet a megkétszereződött
mozgás által (a színész egy bizonyos
irányban halad, a forgószínpad vele el-
lentétesen), ráadásul a felgyorsult mozgás
révén szinte filmszerűen hat, kicsit olyan
illúziót kelt, mintha felülről látnánk az
eseményeket. A fény oldalról súrolja az
alakokat, ennek különösen a hát-só
színpad térfelére eső játéktérben van
jelentősége. Ezen a horizonton emlékez-
tetőnek érezzük a két szereplő ilyen jel-
legű képi hangsúlyozását.

Ezekkel és az ehhez hasonló beállítá-
sokkal Harag György rendezése és a cél-
jait tökéletesen szolgáló képi látvány el-
mélyíti azt a dobroljubovi felismerést,
hogy Osztrovszkij drámája attól igazi
műalkotás, hogy fittyet hány állítólagos
„művészi törvényeknek"; például túl van
terhelve „teljesen fölösleges" jelenetekkel
és olyan személyekkel (Kuli-gin, Gyikoj,
Úriasszony stb.), akik se-

Ebédlőasztal Kabanovéknál (Iklády László felvételei)



hogy sem kapcsolódnak a dráma fő vo-
nalához, Katyerina sorsához. „Mi nem
tartjuk haszontalannak és fölöslegesnek -
írja Dobroljubov - Osztrovszkij ama
személyeit, akik nem vesznek közvetlenül
részt az intrikában. A mi szempontunkból
ezek a személyek éppoly fontosak, mint a
főszemélyek, ők mutatják be azokat a
körülményeket, amelyek között a
cselekmény lefolyik, ők adják meg annak
a helynek körvonalait, amelyből a fő-
szereplő tevékenysége érthetővé válik."

Kuligin tevékeny megszállottságának, az
Úriasszony őrült rögeszméinek, Gyikoj
durva hatalmaskodásának stb. tényleg
nincs közvetlen kapcsolata Katyerina
drámájával, a puszta történet szintjén
legalábbis nincs, de a létezésükkel,
viselkedésükkel, hangsúlyaikkal még-is
előrelendítik a cselekményt. Ebben az
előadásban Kuligin szinte főszereplővé
válik, és vele együtt a közeg érzéki
megjelenítésének összes többi eszköze is.
Ezek együttes kiemelése teszi lehetővé,
hogy Katyerina drámáját ne mint privát
drámát éljük meg. Ezen mit sem változtat
az, hogy ennek a konfliktusnak Lukács
György szavával élve nincs "extenzív
történelmi nagysága", mert a lényeg az,
hogy a dráma „kollíziója benső társadalmi
tartalmát tekintve, történelmileg-
társadalmilag döntő esemény". Egyéni
szenvedély és az ellentétes erők
társadalmi tartalma egymást kölcsönösen
áthatja.

A megalázott Katyerinát („Földig ha-
jolni" - parancsolja rá a feudális orosz
búcsúzkodási szertartást Kabanova) kör-
bezárja a felülről összecsukódó, deszka-
zuhatagszerű díszletfal Ismét a reteszek
dominálnak. „Most aztán nagy lesz a
csönd" - mondja maga elé. Harag groteszk
ízeket kever a jelenetbe azáltal, hogy
Katyerina nem egyedül mondja
monológját, hanem közben megtáncol-
tatja az egyik zarándokasszonyt. Keserű
fintorral, szárnycsapkodó gesztusokat
imitálva forog a lárvaszerű, törpe öreg-
asszonnyal. Szavainak nincs visszhangja,
így egyedülléte sokkal fojtogatóbb. A
„madártáncot" Kabanova belépése szakítja
félbe. Reagálásából érződik: felfogta,
hogy az ő világa ellen való lázadás volt e
nevetséges játék. A deszkabörtön ajtaja
félig kitárva, a sem-mire, a vaksötétre
nyílik. Hátulról be-áradó szórt fény öleli
körül az öregasszony alakját, hogy annak
mozdíthatatlan szoborszerűsége
hangsúlyozódjék. Földig érő ruhája, széles
termete, a ruha szabása még kissé
erőteljesebben

kiemeli a hatást. Pusztul a régi erkölcs -
sommázza Kabanova, de alakjának
robusztussága mintha az ellenkezőjét
szuggerálná. Az egyik retesz nesztelenül
ki-nyílik, Varvara átadja a kulcsot
Katyerinának. Katyerina egyedül marad
kezében a kulccsal. A színpad teljes
szélességében és magasságában körülzárja
deszkafalaival. Törékeny alakját szinte
összeroppantja a teherként ránehezedő,
bedeszkázott háttér. („Csupa sötétség,
sehol egy sugár ...") A színpad itt hoz-
zásegít, hogy valóban börtönnek lássuk a
hősnőre bűntudatként rátelepedő fé-
lelmeket, megfoghatatlan, sötét hatal-
makat. Katyerina a kísérleti állatok ki-
szolgáltatottságával vergődik ebben a
deszkaveremben. (A veremhasonlatot a tér
mélységkeltő illúziója indokolja.) A
felvonásvég erre a képre zárul. A vas-
függöny mintegy elnyeli ezt a látványt.

A második rész indító képe, a falusi
„idill" groteszk néma jelenete a zenei té-
mák szigorúságával válaszol a drámakez-
dő néma tömegjelenetre. A nevetséges-
ségig fokozott, gépiesen egyforma moz-
dulatokkal a semmit öltögető asszonyok
között Katyerina arca is el-vész. Azonos
mozdulatokat végző kezek, arcok helyett
kendők. Csak Kabanova és Fjoklusa
látható, értelmezhető. Ez a monoton
mozdulatzene festi alá kettőjük
végítéletről szóló párbeszédét. A szín-padi
térbe lyukat éget az óriási méretű fehér
lepedővászon. A fölötte egyhangúan
táncoló kezek vízióvá növesztik ezt a
képmutató pantomimot. Az önmagába zárt
kis etűd csakhamar az ellentété-be fordul.
A zarándokasszonyok vacsorájának
féktelenségig fokozott látványa
megmutatja, hogy az előbbi kép
látszatrendje mögött valójában miféle rend
uralkodik. A forgószínpad gépezete most
ismét beindul. Részeg, állati zabálás torz
látomását fordítja ki előttünk,
tárgyilagosan, minden oldalról be
láthatóan. A színpadi deszkafalak most
ismét elnyelik az előbbi eseményeket. jön
Kuligin, aki a bezárt ajtók mögött lezajló
„privát bűnökről" beszél. „A család
magánügy" szent titkát zárjuk csak be e
sivár falak mögé („reteszek").

A viharjelenetben, ahol a dráma tu-
lajdonképpen kulminál, a térkompozíció
és a benne elhelyezkedő szereplők szerves
egysége mindennél egyértelműbben
mondja ki képileg a végső ítéletet. A
romos, holtíves épület árkádjai között
várakoznak a városlakók megbújva.
Kuligin az épület korláttal védett csúcsá-
ról beszél az emberekhez: „De ti fölnézni

sem mertek, úgy reszkettek! Én bizony
nem félek." Ezt az ítéletét ismét a szín-
pad lehető leghangsúlyosabb pontján
mondja lő. Lent az emberek közt kí-
sértetként megjelenik ellentettje, az esze-
lős Úriasszony. „Olthatatlan tűzben fog-
tok elpusztulni" - károgja. Mennydörgés.
Katyerina nyilvános bűnbánata.

Ezután már csak a halálra való felké-
szülés és a' végső távozás van hátra. Az
építmény középső nyílásán keresztül a
horizont nélküli sötétség tárul elénk. Ezen
a semmibe nyíló kapun át indul el
Katyerina. Fojtogatóan szép pillanat,
ahogy az épület tömbje két külön világra
osztja fel a teret. Az elő-tér az itt és most
világa, az ajtón túl a hátsó színpad: a
megsemmisülésé. Katyerina levezi a
cipőjét, és nyomként itt hagyja a szemünk
előtt. A játék a lehető legvisszafogottabb,
szinte bele-nyugvóan tényszerű, a
színpadi látvány teátrális hangsúlyai
ellenére is. Talán éppen ezért hat olyan
erősen.

A halott Katyerina testét Kuligin hozza
vissza középre. A vasfüggöny óriás-
szemének összecsukódása közben egy
lényeges változtatással zárul a kép. Nem a
férj roskad felesége holtteste fölé (mint az
eredeti drámában), hanem Glása, a kissé
együgyű szolgálólány állati nyüszítését,
görnyedt testtartását zárja magába
látványként eme komor színpadi
dobozkoporsó.

E számunk szerzői:

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

CSERHALMI IMRE író,
a győri Kisfaludy Színház igazgatója

EÖRSI ISTVÁN író,
az Élet és 'Irodalom munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők
Lapja rovatvezetője
G Á B O R I S T V Á N újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a
Nagyvilág rovarvezetője
N Á N A Y I S T V Á N újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a

SZÍNHÁZ munkatársa
SZÁNTŐ JUDIT dramaturg,

a Színházi Intézet főmunkatársa
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és irodalom munkatársa
SZŐKE SZABOLCS zenész,

a Kolinda együttes tagja
TAKÁCS ISTVÁN újságíró,

az MTI munkatársa
TARJÁN TAMÁS

az ELTE XX. századi
magyar irodalmi tanszékének tanársegéde


