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Egy színház, amelyet látni kell

Van-e ma Budapesten olyan színház, amelybe okvetlenül el kell
menni, hogy helyes képet kapjon az ember a színházi Bu-
dapestről, a színházi útkeresések karakteréről?

Igen, van ilyen színház Budapesten. Ez nem kísérleti stúdió,
bár a kísérletezés szelleme messzemenően sajátja a szín-háznak;
ez nem a lázadó avantgardisták fiatal csoportja, nem a
hagyományok lerombolója, hanem egy szolid színházi vállalat,
amelynek háta mögött mintegy százötven év áll. Egyszóval, a
Nemzeti Színház. Legutóbbi moszkvai vendégszereplése
alkalmával, 1977-ben ez a színház bemutatta történelmi kuta-
tásainak alaposságát - amelyek professzionalizmusukkal elis-
merést vívtak ki -, de nemigen törődött azzal, milyen mértékben
érinti mindez a mai életet, annak követelményeit és problémáit.

Azóta jelentős változások történtek a színházban. A rendezői
stábba - tudvalevő, hogy mindig itt kezdődnek a változások - új,
fiatal emberek érkeztek vidékről. (Mellesleg, mindegyikük a
budapesti Színházművészeti Főiskolán végzett.)

Úgy mesélik, hogy néhány éve Budapesten egy furcsa
jelenségre lettek figyelmesek: a szolnoki és kaposvári premi-
erekre jártak a budapesti színházértők. Bár hagyományosan
ennek pont a fordítottja szokott megtörténni. Ebből a meg-
figyelésből le kellett vonni a szervezeti következtetéseket. És
három évvel ezelőtt három fiatal rendezőt hívtak meg a Nemzeti
Színházba: Székely Gábort Szolnokról, Zsámbéki Gábort és
Ascher Tamást Kaposvárról.

Most a Nemzeti Színház nemcsak a legnagyobb tiszteletnek,
de a legnagyobb népszerűségnek is örvend. Van egy nem régi
magyar szokás: az évad végén a kritika megítéli az év legjobb
előadását, legjobb alakítását, legjobb darabját. És az 1980-as év
legjobb bemutatója (ahogy erről a SZÍNHÁZ-ból értesültünk) a
Nemzeti Színház előadásában Osztrovszkij jövedelmező á l l á s a
lett.

Erről az előadásról majd később szó lesz, most előbb arról,
hogy a megújulás szelleme, amely ma nagyon érezhető a Nem-
zeti Színházban, megnyilatkozik egy olyan sajátságos jelen-
ségben is, mint a Budapest-Orfeum előadása, amelynek létre-jötte
elképzelhetetlen lett volna régebben. Aligha illett volna ahhoz a
tiszteletreméltó, öreg színházhoz, amilyennek azelőtt ismertük,
hiszen az Or f e um , ahogy nálunk mondják, a káposztáskertben
született. A Nemzeti három színésze, nem tekintve távolabbira,
a színészklub egy estéjére egy retrószerű műsort állított össze, a
régi varieté paródiáját (a valaha legnépszerűbb kabaré, a
Budapest kabaré műsorából vett dalok, versek, szkeccsek
alkotják az 1907-1941 évek tükrét). Aprólékos kutatómunkát
végeztek. A klubban olyan sikere volt a be-mutatónak, hogy
nyilvánvalóvá vált: az előadást okvetlenül meg kell őrizni, talán
egy kicsit „befejezni" és a közönség elé vinni.

Mi az előadás sikerének oka? Az, hogy valakinek eszébe jutott
az a szerencsés ötlet, hogy retrót csináljanak? De hát újdonság
az ma még valakinek? Nem vált-e már a retró
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divattá, bevált fogássá, amely üldöz minket a színházban, a
moziban, a festészetben, grafikában és a formatervezésben? A
dolog úgy áll, hogy a magyar művészek megtalálták saját
hangjukat, saját megközelítésüket. A múlthoz való fordulás
természetesen nem nélkülözi náluk az iróniát, de nem igyek-
szenek a mai eredmények magaslatáról lenézni rá, ahonnan a
múlt olyan kicsinek, olyan egzotikusan csúnyának, karikaturisz-
tikusan esetlennek tűnik, hogy csak mosolyogni lehet rajta.
Mintha ez nem a mi múltunk lenne. A z Or f e umb an a m i múl-
tunkra emlékeznek, és ez különös melegséget, ha úgy tetszik,
különös líraiságot kölcsönöz az előadásnak. És egyszeriben
nagyon is érthetővé válik, miért vált be, miért nyert teljes
polgárjogot ez a retró a modern ipari környezetben.

Kis kabarézenei együttes: pianínó, klarinét, nagybőgő és
ütőhangszer. Természetesen ez nem az a modern szuperütő-
hangszer; nem, ez valahol a többiek háta mögött telepedett le,
alig látni, s ő egyáltalán nem is akarja, hogy rá figyeljenek,
becsüli a zenét, s csak annak ritmusát, taktusát emeli ki - semmi
egyéb. Minden illedelmes, minden a kitűnő ízlést, a ki-tűnő
modort bizonyítja, maga az Or f e um primadonnája - Császár
Angéla - is, akiben megvan a kötelező charme és a kabaréban
nélkülözhetetlen „ördög vigye". Ugyanakkor egy cseppnyi sincs
az idegbizsergetésből, semmi, ami egy picit is illetlen lenne, ami
akár halványan hasonlítana a sztriptízre (ezt a borzalmas szót
akkor még nem is ismerték). Nem, ami-kor lehúzza fekete
kesztyűjét, és könyékig lemezteleníti kar-ját, a primadonna biztos
abban: ez elegendő, hogy bennakadjon a lélegzet a lenyűgözött,
de teljesen illemtudó férfiközönségben. Korrektek, jólneveltek,
kifogástalanok partnerei is, a romantikusan melankolikus hős
(Benedek Miklós) és a komikus-együgyű (Szacsvay László).

Az előadás nézőinek java része a javakorabeliekből áll,
akiknek egyik-másik kuplé életük egy részét, talán fiatalságukat
idézi fel emlékezetükben... Retró? - Nem, ez bizony sokkal több
annál, mint amit általában e szón értenek.

Egyesek azt mondják, kár, hogy a Nemzeti Színház, amely-
nek hivatása a lét legsúlyosabb kérdéseit megválaszolni, le-
ereszkedik a tréfáig, a paródiáig; ez befolyásolhatja reputáció-ját.
Valószínű, hogy ezek a félelmek feleslegesek. Gondoljunk csak
arra, hogy az öreg MHAT (Művész Színház) korifeusainak
részvétele a Bőregér kabaréban Moszkvában egyáltalán nem
csorbította a színház reputációját. Ami pedig a mai magyar
Nemzeti Színház repertoárját illeti, sok tekintetben példásnak
nevezhetjük. És nem kizárólag azért, mert műsoron van Shakes-
peare és Moliere, a nemzeti klasszikusok és a kortárs drá-
mairodalom, Osztrovszkij és Gogol, hanem azért, mert a szín-ház
színpadán minden tekintetben kiváló megformálásban jelennek
meg. (Sajnos, csak az első részét láttam a shakespeare-i IV .
Henriknek Zsámbéki Gábor rendezésében - a második rész
egypár nappal később ment, s ekkor már időm lejárt.
Meghagyom az előadásról szóló beszámolót egy másik kriti-
kusnak, akinek nagyobb szerencséje lesz, megnézheti az



egész darabot. Csak annyit mondok, hogy alkalma lesz meg-
ismerkedni az egyik legkiválóbb Falstaffal. Csodálatos ebben a
szerepben az együttes korifeusa, Kállai Ferenc.) A vidám Orfeum
pedig nem veszélyezteti a Nemzeti reputációját. A veszély
általában egészen más oldalon szokott jelentkezni: amikor
Shakespeare bágyadt, Csehov csak ellenérzést vált ki,
Osztrovszkij unalmas és végtelenül távoli.

Osztrovszkij Jövedelmező állása talán valóban az év legjobb
bemutatója. Csak azért mondom, hogy talán, mert túl keveset
láttam ahhoz, hogy összehasonlítást tehessek. De az, hogy ez a
rendezés - telitalálat, kétségtelen. Az előadás elválaszthatatlan az
elmúlt évtized rendezői útkereséseitől, sok mindent köszönhet
nekik, elsősorban az intonáció őszinteségét, azt a hevületet,
amellyel a „fiatal ember", a hetvenes évek szín-házának ehhez a
hagyományos témájához nyúl. Ugyanakkor nem lehet nem
észrevenni azt a távolságot, amely ezt az elő-adást elválasztja az
előző korszak rendezői útkereséseitől. Azokban a darab gyakran
eszközként kezeltetik, a színpadon el-veszíti önértékét, engedvén
a gyakran túl energikus rendezés nyomásának - itt Ascher
Tamást maga a darab, annak tartalma, a cselekmény mozgása, a
jellemek felülmúlhatatlan felépítése érdekli.

A szovjet kritika nemegyszer írt arról a veszélyről, hogy
„színházasítják", sőt „esztradizálják" Osztrovszkijt színházaink.
Az utóbbi időben sokszor jelentkezett egy sajátságos „Oszt-
rovszkij-kód": egy ponyvatarkaságú, vidám hangvételű
Osztrovszkij ; egy feltételes világ, ahol színes kendőikkel há-
zasságszerzők nyüzsögnek, szakállas, vad kupecek dühöngenek
a villogó rézszamovárok vagy a pillogó mécsesek előtt. Olykor
mindez táncra libbent, és körhintaként forogni kezdett
valamilyen francianégyes, polka vagy a „Kaaalinka" dallamára.
Festett hohlomai faholmik s egyéb népművészet kísértett. De
ezen a mesés színházi világon egyre gyakrabban áttetszett a
rendezés határozatlansága, amely nemigen tudta, mit kezdjen a
reális, egyáltalán nem dekoratív emberi, lelki világgal, annak
reményeivel és szenvedéseivel, aminek költője és pártfogója volt
Osztrovszkij.

A magyar előadás ezt az igen elterjedt „Osztrovszkijkódot"

teljesen elveti; csak zavarná a kölcsönös megértésnek azt a
hangulatát, amely azonnal kialakul a színpad és a nézőtér között.

Igen, Balkay Géza Zsadovja tökéletesen beleillik a múlt
század csinovnyik-Oroszországának konkrét környezetébe, abba
a viszonylatrendszerbe, amely a színházban alaposan és
világosan kirajzolódik. Ugyanakkor a lehető legkisebb a távolság
köztünk és Osztrovszkij hőse közt. (És természetesen ez nem
attól van, hogy Zsadov mai öltözetben jelenik meg. Ez ma már
nem új fogás, aligha változtat valamit azon, hogyan
viszonyulunk a fiatal hőshöz. Ugyanilyen lenne, ha a múlt
század közepének divatja szerint öltözne.) A színház az irónia
minden árnyalata nélkül beszél róla, mint egy közeli ismerős-ről,
aki kiváltja együttérzésünket, a végén bánatunkat is. „Szegény
Zsadov" - ez lehetne a címe annak a történetnek, amelyet a
budapesti Nemzeti Színház elmesél nekünk. Az együttérzés a
jellemző intonáció ebben az előadásban, s természetesen nincs
szükség arra, hogy minden pillanatban eszünkbe juttassák: a
cselekmény több mint száz éve és kétezer versztányi távolságra
játszódik. Semmi hangsúlyozott régi moszkvai egzotikum,
semmi kacsingatás ebbe az irányba; nincs semmi, ami elállhatná
utunkat Osztrovszkij hőséhez.

Ugyanakkor az előadás hű a darabhoz. A rendező is, a színész

Balkay Géza Osztrcvszkij Jövedelmező állás című vígjátékában (Nemzeti
Színház)

is jól tudja, hogy Vaszilij Nyikolájics Zsadov nem hős, aki le-
leplezi a társadalom hibáit, ahogy oly gyakran ábrázolják. Ehhez
a szerephez ő igencsak következetlen. Leleplez, és nyomban -
mondhatni lépést sem téve - fizetésemelést kér. És kitől? A
nagybácsikájától, vagyis azok egyikétől, akiket épp az imént oly
hévvel leplezett le.

Ascher Tamás rendező hű a darabhoz akkor is, amikor meg-
engedi magának azt a „megbocsáthatatlan szabadosságot", hogy
egy egész jelenetet talál ki, amelyet Osztrovszkijnál nem
találhatunk meg. (Nem, egy szót sem tesz hozzá, minden a
legnagyobb tapintattal történik - a legtisztább pantomim
formájában.)

Ebben a kis epizódban Zsadovot útja legelején látjuk,
mondhatnánk a startnál, a „kék" vagy - még helyesebben - a
„rózsaszín" korszakában. A bácsikával már végzett, teljesen
szabad, független és ráadásul viszontszeretik! Szegény szo-
bácskájában a szegénységet észre sem venni, olyan tavasziasan
napfényes, világos.

...Reggel van. Zsadov kidugja fejét a takaró alól... jaj, úgy
látszik, megint elaludt! Vizet locsol a korsóból az arcára, és
sietve öltözködni kezd. Nagyon, nagyon siet. . . Sehogy sem
talál a kabátujjba... Csak gyorsan, gyorsan, egyetlen perc se
vesszen el a társadalom javára végzett munkából, a könyveknek
szentelt időből. Ott vannak, várnak rá az asztalon a század
élenjáró eszméi...

Milyen szép Vaszilij Nyikolájics e percben! Ez az idillikus
„Zsadov reggele''-kép, amelyet kitűnően és helyénvalóan írt meg
a rendező, tulajdonképpen arról szól, milyen szépen kez-



dődött minden, milyen kiváló képességekkel rendelkezik hősünk,
milyen kevés az, amire szüksége van. Megőrizni és továbbvinni
mindazt, ami kedves neki: ezeket a falakat, a fényt odakinn, és
természetesen egyetemi meggyőződését, azt, amire joga van,
mint az égre a feje felett.

És ez az, amit nem bocsátanak meg Vaszilij Nyikolájicsnak.
Ezért kell neki a legdrágább árat fizetnie.

Igen, Balkay hőse nagyon naiv (nem naivabb, mint Oszt-
rovszkijé). Valamit legalább megérezhetett volna, előre lát-
hatott volna!

Lehet, hogy Vaszilij Nyikolájicsnak nem kellett volna el-
hagynia ezt a csendes kis zugot, nem kellett volna elmennie a
kedves Polinához? De akkor nem Zsadov állna előttünk, hanem
valaki más. .. Szerencsétlenségére Zsadov szerelmes. Hevesen,
önfeledten szereti Polína Kukuskinát.

Kukuskinéknál pedig teljesen meztelenek a falak.
Mint már mondottuk, Aschert nem vonzza a történelmi

zsánerkép stílusa, nem találjuk meg a könyökünkön kijövő
tárgyakat, nincs sem kanári, sem geránium az ablakban, sem
keresztek, sem templomtornyok az ablakon túl. Vagyis a szín-
ház nem erőlteti a régi moszkvai élet festői ábrázolását, sokkal
fontosabbak számára a szociális szempontok, mivel Oszt-
rovszkijt elsősorban az általános emberi problémák kutatójának,
szociális pátoszú drámaírónak tartja. Egy adott pillanatban
Ascher előadásában teljesen nyilvánvalóan érezhetővé lesz
Brecht hatása. Valóban, Osztrovszkij egész hagyatékából éppen
a Jövedelmező állás az a darab, amely - mint kifejtett szociális
kutatás - erre alapos okot szolgáltat. Brecht hatása a szociális
egyértelműségben, a végigmondásban, a fény és ár-nyék
élességében látszik. Azt, hogy Visnyevszkij háza a szociális
létra teteje, nem a berendezés pompája fejezi ki, hanem
lakonikusan, egyetlen vonással ragadja meg e lakosztályok és
lakóinak szociális lényegét. Húsz asszony csúszkál föltűzött
szoknyával a földön, hogy a parkett fényes, ragyogó legyen. Es
ez nem egyszerűen a „terem takarítása" című zsánerkép, hanem
a brechti elidegenítés egy tipikus fogása.

...Kukuskinék házában pedig teljesen csupaszak a falak, bár
itt egy polc, rajta három baba, Polina és Julenyka örömtelen
gyermekkorának szemtanúi. Nagyon egyszerű bútor. Festett
bútor. Nyomor nincs, de jelen van a takaros szegénység. És
Feliciáta Geraszimovna telve energiával, ügybuzgósággal, hogy
elhelyezze a lányait, vagyis túladjon rajtuk, akik-nek nincs
hozományuk. Számára ez létkérdés. Máthé Erzsi hősnője
mindezt az illem okvetlen megtartásával kendőzi. Feliciáta
Geraszimovna tiszteletben tartja az erkölcsi szabályokat, s
Juszovval (Agárdi Gábor) az üzlettársak hivatalos hangján,
teljes egyetértésben tárgyal. . . Csak az a fontos, hogy az al-
kalmat el ne mulassza. Szerencsére „ez a bolond Zsadov... maga
jött, maga tette hurokba a nyakát".

És ugyanakkor milyen őszinték, milyen hevesek Zsadov és
Polina ölelései! Az amúgy is eléggé egzaltált Zsadov Polina
láttán teljesen elveszti a fejét. Nem, a színház nem enged meg
magának ironikus hangot. - Szeret. Valószínűleg először, ami
önmagában is természetes és csodaszép! S Polina - Szirtes Ági -
, a kedves és egyszerű Polina, úgy tűnik, méltó az ilyen
szerelemre. Anyja Ieckéiből nem tanult. Szerencsére a szívére
hallgat, s a szíve jó...

Jó, egy ideig.
Igen, Polináról külön mondanivalója van a színháznak. Az a

helyzet, hogy a színház nemigen bízik a természettől jó szív-
ben. Az ilyen szív nem tud ellenállnia külső körülményeknek.

A jóságon kívül még valami más alapra is szükség van . . . A
neveltetés adta meggyőződésre, de abban Polina Kukuskinának,
mint tudjuk, egyáltalán nem volt része.

Egy éve sem éltek boldogságban Zsadovval, amikor ki-buktak
Polina különös tulajdonságai, amelyekről férjének fogalma sem
volt.

Minden, emlékszünk, a kalap miatt kezdődött.
Szerény elragadtatás, csendes öröm, Polina ingadozása, hogy

elfogadja-e nővére ajándékát - hagyományosan ezek az érzelmek
játszanak szerepet ebben a jelenetben. Mindez általában meghatja
a nézőt; hát hogyne éreznénk együtt Polina ártatlan örömével,
amelytől eddig meg volt fosztva?

Nem ez, egyáltalán nem ez történik a budapesti előadásban. A
csendes, szégyenlős Szirtes-Polinából a kalaptól valami vad
hang, belülről jövő kiáltás szakad ki. Majd hogy az esze el nem
megy. Nincs az az erő, amely elragadhatná tőle ezt a kalapot. S
számunkra, mint valószínűleg Polina számára is, ez teljesen
váratlan. Egy ilyen felfedezés semmi jót nem ígér hősünk
számára. Mindenesetre úgy tűnik, igen keveset ért el Zsadov „a
tisztes szegénységről" tartott prédikációival. Ezzel a Polinával
aligha lehetséges a béke és a megértés a fináléban, amit a szerző
ígér. Nagyon nehéz lesz ezt elhinni. Minket valami más, sokkal
élesebb, dinamikusabb kibontakozásra készítenek elő. Ez van
beprogramozva Polina és Zsadov jellemében, ahogy a Nemzeti
Színház színpadán eljátsszák.

Mint már mondtam, a pantomimjelenetben, amely - úgy tűnik -
nagyon fontos a színház számára, azt hangsúlyozzák, hogy
Zsadov szokásaiban, viselkedésében, egész külsejében még
egyetemista. Nagyon heves, impulzív, elragadtatott. Kész túl
sokat ígérni. A színház a továbbiakban sem tér el a szerzőtől, aki
Dobroljubov szavaival „a darab közepén... elkezdi leereszteni
hősét arról a piedesztálról, amelyen az első jelenetekben áll, s az
utolsó felvonásban határozottan alkalmatlan-nak mutatja arra a
harcra, amelybe belebocsátkozott".

A színház megtartja iránta teljes szimpátiáját. Úgy tűnik, minél
meggondolatlanabb, minél kevésbé praktikus, minél
boldogtalanabb Zsadov, annál inkább hajlandó a színház együtt
érezni vele. Mit lehet tenni! A pályára talán egy sikertelen játékos
jött ki, ma végleg peches napja van, de hát akkor is a mi
csapatunkból való !

Akármilyen gyenge legyen is Balkay-Zsadov lelkileg, akár-
milyen következetlen is, az egyetemi meggyőződés a számára
nem csak puszta szó. Éppen ez az, hogy Vaszilij Nyikolájics
fiatalságának eszméitől búcsúzván kiabál. Fáj letépni őket,
összenőttek. Lerángatja a kabátját, letépi ingét, mintha ön-
kínzásra készülődne. Ez a jelenet, Zsadov kapitulációja, a
rivaldánál játszódik. Mögötte felsorakozik az erős, mindkét láb-
bal a földön álló, feketébe öltözött csinovnyikok sora. S ami-kor
Zsadov kiabálva, görnyedve, mintha belső fájdalom kínozná,
lerángatja magáról régí öltözékét, majd felhúzzák rá az újat, a
remekbe szabott és varrott öltönyt - pont olyanná válik, mint
azok.

Bizony, sokba került Balkay-Zsadovnak az a lépés, amelyre az
életkörülmények s nem utolsósorban a felesége taszította.

Meg kell mondani, hogy a rendező a színpadi metafora, jobban
mondva a szimbólum eszközéhez ritkán nyúl, meg-tartja ezt az
eszközt a téma mozgásának legfontosabb, döntő momentumai
számára. Itt a színpadi szimbólum a legnagyobb emocionális
feszültség pillanatában jelenik meg, Vaszilij Nyikolájics „nagy
kapitulációjának" pillanatában. Zsadov itt nem hibás, nem
elhamarkodott lépést tesz, hanem egy elkerül-



hetetlen, a dolgok logikája által előkészített lépést, ami erősebb
akaratunknál. Osztrovszkij darabja nem hősről szól, hanem egy
egyszerű, becsületes emberről, aki vagy éhezik, vagy meg-hajlik
a gazdag nagybácsi előtt, s akkor oda a becsület.

A következő jelenetben, mint ismeretes, a magából kifordított,
megtört Zsadov állást, minél jövedelmezőbb állást kér.

A rendező továbbra is együtt érez a hőssel, ugyanakkor brechti
következetességgel kutatja az alapokot, s számára rend-kívül
fontos a szociális determináció, ami meghatározza a viselkedés
motívumait. Ebben nem ismer pardont, félhangokat, amelyek
különböző magyarázatra adnának lehetőséget. Az előadásban
Polina taszítja Zsadovot az önmegtagadás útjára, nem annyira
azért, mert a rokonai „kitanították", miként a darab fináléjában ő
maga mondja bűnbánóan. Az ő saját, „Kukuskina-lényege",
neveltetésének és környezetének reális körülményei törtek benne
felszínre.

Ha csak „kitanították" volna, s Polina lénye más lenne, vagyis
ha Zsadov fiatal felesége férjének odaadó barátja is volna, aki
kész az áldozatokra választottjáért, akkor el kellene ismernünk,
hogy Zsadov polgári önfeláldozása félreértésből történt. Erre
semmi alapos oka nem volt, s Zsadov túlságosan nagy árat fize-
tett egy lényegében családi félreértésért - semmi több. De a
helyzet az, hogy a „félreértésnek" társadalmi jellege van, amit a
fiatal házasok nem kerülhetnek el; az ifjabb Kukuskinát igen
könnyű volt „kitanítani", s Julenyka iskoláját a műveletlen,
„elrontatlan" Polina - hogy úgy mondjuk - levelezőként végezte
el, pillanatok alatt szedte magába a fiatal Belogubovék
életfilozófiáját. Ez egészen más, mint Zsadov absztrakt és
testetlen prédikációi, amelyek iránt Polina nemcsak süketté vált,
de idegesítették is. „Bolond vagy, komolyan bolond!" - szakad ki
őszintén a lelkéből szóló kiáltás Poliná-ból Zsadov szent
vallomására az állampolgári kötelességekről és élenjáró
eszmékről. A lelke még tele van Julenyka reális fejtegetéseivel
arról a kézzelfogható, csábító világról, amelytől az ember
lélegzete eláll. A selyem susogásának, a bársony nehezének, a
kirakatok csillogásának világával. Ebben a világban található a
vásárlások boldogsága, a holnapi új szerzések vágya... S hogy
Polina erről lemondjon, mikor egyszer már kipróbálta, ha csak a
legcsekélyebb mértékben is? Minek a nevében? Talán a férje
ideáljainak nevében, amelyek az ő számára érthetetlenek és
gyűlöletesek ? Azt mondhatják, hogy valójában ez a Polina
szerető, jószívű teremtés. De hisz pont most láttuk, milyen
szenvedést okozott Zsadovnak az ő jó-szívű, szerető felesége.. .

Így lép be egyre hangosabban az előadásba a fogyasztói élet-
stílus motívuma, amely lényeges az alapgondolat megértéséhez.
Ez a motívum Zsadov szempontjából az árulás motívuma. Az
ütés, amelyet hősünk nyílt sisakkal fogadott volna az ellenségtől,
váratlanul hátulról éri. (Érdekes, hogy a meg-vesztegetés témája,
a darab legfontosabb témája nem aktuális a magyar változat
számára.) Szirtes Ági Polinájában nem ébred fel a „jó szív". Ez a
Polina, amikor kinyílt a szeme arra a számára új életre, amelyet a
nővére és mások élnek, kinyílt a szeme a vásárlások és a
szerzések perspektívájára megveti a megalázó szegénységet,
határozott és agresszív lesz. S ha már rá tudta bírni a férjét, hogy
fejet hajtson a bácsika előtt, akkor nem fog félúton megállni, s a
döntő pillanatban hibát elkövetni. Amikor Zsadov a nagybácsi
termeiben hirtelen magához tér, és mintha mi sem történt volna,
újra vádaskodni kezd, majd győzedelmesen, mint régen, felveti
fejét, és a kijárat felé indul, akkor az ajtóban váratlanul újra
kedves Polinájának szívós
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mancsai közt találja magát, aki otthonosan, minden ceremónia
nélkül előreráncigálja és meghajlásra kényszeríti. Ez a
meghajlás igen különösnek sikeredik, felesleges, értelmet-len és
céltalan, nem is a nagybácsinak szól ez a meghajlás, ha-nem
„úgy általában", mert sem Zsadov, sem Polina nem veszik észre,
hogy Visnyevszkij természetellenesen lógó fejjel ül a
karosszékben, tulajdonképpen már nem él (Osztrovszkijnál a
szélhűdés a másik szobában éri Visnyevszkijt), nincs ki előtt
meghajolni, senki nem juttat jövedelmező állást, Polina minden
igyekezete teljesen hiábavaló volt. És ebben az értelemben az
előadás fináléja hű a darab szelleméhez és értelméhez.

Valóban, a „győzedelmes finálé" zavarba hozta a rendezőt.
Ugyanúgy, mellesleg, mint ahogy már száz évvel ezelőtt
zavarba hozta Osztrovszkij egyes kortársait, többek közt Dob-
roljubovot, Csernyisevszkijt és Piszemszkijt. „Nekünk úgy
tűnik, a komédia egységesebb és művészi értelemben teljesebb
lenne, ha ezzel a krízissel érne véget" - tartotta Csernyisevszkij.
Piszemszkij is hasonló véleményét fejtette ki a szerzőnek írt
baráti levelében: „A darab végével sem értek egyet: Zsadovnak
nem győztesként kellene kikerülnie, hanem el kellene esnie. A
komédia mondanivalója szerintem többrétű és mélyebb lenne."

Zsadov a magyar előadásban, ahogy a darabban mondják,
„megbotlott, de nem esett el", Polina viszont tovább játssza a
szerepét. S vele a színháznak, mint már láttuk, külön elszá-
molnivalója van, külön kifogásai vannak ellene. Nem kis mér-
tékben felelős a történtekért, s így nincs számára elnézés szen-
vedélyéért a kalapok és ruhák iránt, amelyeket Szirtes-Polina
szeretne, amelyekre vágyik, amelyekért eleped, bármibe kerül is.
S ez a szenvedély, ez az életfelfogás aggasztja a színházat.
Túl drágán kell néha megfizetni a kalapokért és a bársonyért, túl
nagy a tárgyak és rongyok reális veszélye. S erre a veszélyre a
színház egyenesen mutat rá, összeköti a lelketlen, tartalmatlan élet
veszélyével. Természetes, hogy a darab új oldalait mutat-ja, új
felhangok hangzanak fel benne. Osztrovszkij, aki mély és józan
realista volt korának ábrázolásában, közeli és kívánatos
beszélgetőtársnak bizonyult a mai kor embere számára.

Még egy szempontból kiváló ez az előadás. Sajátos módon
oldotta meg azokat a még mindig fel-felbukkanó kételyeket,
hogy nem túlságosan nemzeti-e az orosz valóság nagy króniká-
sa, nem túl távoli-e a más nyelvű kultúráknak. Ezek a kételyek
élnek, és talán nem utolsósorban vétkesek azért, hogy
Osztrovszkij nevét ritkán lehet felfedezni külföldi színlapokon.

Osztrovszkij, akit a magyar színház úgy mutat be, mint a
társadalmi kérdések mélyre hatoló kutatóját, nem talált ellen-
állásra a magyar nemzeti tradíciók részéről.

Gyakorlatilag a vezető budapesti színház újra felfedezte a
nagy orosz drámaíró darabját. De fiát azért klasszikus a
klasszikus, hogy ez a lehetőség mindig meglegyen.
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