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Neonaturalista inferno
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Az éjszaka a nappal anyja című drámája
Dunaújvárosban

A neonaturalizmus a modern dráma-
irodalom egyik életerős irányzata. Mind-
járt fel is vetődik az a kérdés, mit ne-
vezünk neonaturalizmusnak, és vajon
L a r s Norén elfogadná-e, hogy drámaírói
munkásságát vagy legalábbis ezt a most
már nálunk is játszott darabját a neo-
naturalizmus címkéjével il lessük. Az
utóbbi kérdésre nem tudunk válaszol-ni:
annyi bizonyos, hogy egyik író sem
szereti, ha bárhová is beskatulyázzák.
Vérbeli író nem azzal ül le a papír elé,
hogy most romantikus, realista vagy
naturalista drámát fog írni, hanem
önmaga kifejezésére törekszik, a maga
mondanivalóját, gyötrelmeit , látomásait
kívánja színpadon megjeleníteni. Más
lapra tartozik, hogy kevés olyan zseniális
író akad, aki képes arra, hogy elődeivel
szakítva, teljesen önálló formát
teremtsen. Az írók többnyire a még
sikerrel forgalmazott formai meg-oldások
egyikét választják, a már készen kapott
köntöst szabják át a maguk kívánalmainak
megfelelően.

A neonaturalizmus azonban nem írók
tudatosan vállalt, saját programmal világ-
nézettel és esztétikával rendelkező irány-
zata, mint volt a romantika, amikor azt
Victor Hugo meghirdette, vagy a
naturalizmus, amikor a múlt század de-
rekán, a tudományosság követelményére
hivatkozva, Zola megszervezte a maga tá-
borát. A neonaturalizmus elnevezés a
kritikai gyakorlat terméke, amely írói
megoldások, ábrázolásmódok hason-
lósága alapján csoportosított és látott el
közös címkével bizonyos műveket, drá-
mákat. Az elnevezésnek nem érdemes
túlzott jelentőséget tulajdonítani, hiszen
az irányzatot némi joggal neorealistának
is nevezhetnénk. Hogyha mégsem
tesszük, ennek egyik oka, hogy nem
érdemes szembeszállni a kritikai kons-
zenzussal. A másik indok, hogy a cím-két
találónak is érezzük, minthogy elég
meggyőzőn utal olyan formai megoldások,
drámaépítési koncepciók hasonlóságára,
amelyek a múlt századi naturalizmus
folytatásának tetszenek.

A kritika a neonaturalizmus őseit
sorolva olyan hol naturalistának, hol rea

listának nevezett írókra hivatkozik, mint
a múlt század drámaíró-fejedelmei: Ibsen,
Strindberg, Hauptmann, Csehov, Gorkij.
A két világháború közti dráma nagyjai
közül mindenekelőtt O'Neill , Ödön von
Horváth nevét említi. Közvetlen
elődöknek pedig Arthur Millert,
Tennessee W i lliamset és Edward Albert
tekinti.

A neonaturalizmus nevezet első fele a
generációváltásra utal, a mai negyven-és
ötvenévesekre és a náluk is fiatalabbakra,
akik a hetvenes-nyolcvanas évek
drámairodalmának vezető egyéniségei
lettek. Valójában persze inkább művek,
mint írók besorolásáról van szó. A
neonaturalista dráma egyik alapműve, az
angol subproletariátus világában játszódó
Kinn vagyunk a vízből (Saved), amelynek
bemutatását naturalista túlzásai miatt
1965-ben még a toleráns Angliában is
csak zárt körben engedélyezték. (A pécsi
színház stúdió-ja most tűzte műsorára.)
Írója, Edward Bond későbbi darabjaiban
már másfajta formai megoldásokkal
próbálkozott. A neonaturalisták közül
idehaza leginkább Xaver Ferdinand
Kroetz nevét és műveit ismerjük, ezek
közül is főként a korai, 1971- és 1972-ben
írt darabjait. Az amerikai
neonaturalizmus két jeles művét: David
Rabe Botok és csontok című darabját,
valamint a Jóccakát, anyát, Marsha
Norman színművét a Pesti Színházban
láthattuk. Jellegzetes darab j a ennek az
irányzatnak az angol Nigel Williams
Osztályellenség című műve, amely a

Savedhez hasonlóan, fiatal

huligánok körében játszódik, De hivat-
kozhatunk Per Olov Enquist Strindbergre
visszautaló, A tribádok éjszakája című
darabjára is, amelyet hazánkban elsőként
a miskolci társulat vitt színre.

A neonaturalista dráma közvetlen ih-
letője és vetélytársa a film. Kroetz és
Fassbinder ugyanúgy rokoníthatók, ahogy
Enquist és Norén drámái Bergman
filmjeit juttatják eszünkbe.

Mi a közös, illetve hasonló ezekben a
neonaturalista színművekben

Mindenekelőtt a szociográfiai jelleg,
hogy a színművek napjaink vagy leg-
alábbis a közelmúlt egy életdarabjának
fotografikus hűségű bemutatására vállal-
koznak. Fenntartják a századforduló hol
naturalistának, hol realistának nevezett
drámairodalmának és színházának azt a
konvencióját, hogy a megjelenített tör-
ténet „egy az egyben" az élet valósága.
Ezt sugallják a valósághű díszletek, és ezt
kívánja érzékeltetni a színészek játéka is.
E konvenciórendszer megköveteli a
színésztől, hogy eltűnjön szerepe mögött,
hogy tökéletesen azonosuljon vállalt
szerepével. A naturalizmus esztétikai
parancsa az is, hogy az átlagost, a
mindennapost kell vizsgálat tárgyává
tenni. Az átlagost és ennek meg-felelően
közismertet persze nagyon nehéz
érdekessé tenni, s éppen ezért az írók
többnyire marginális embercsoportok,
szélsőséges társadalmi jelenségek áb-
rázolására törekszenek, s itt keresik az át-
lagost. Az élet olyan szeleteit mutatják a
színházlátogató jópolgári, értelmiségi
közönségnek, amelyet az a maga kon-
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szolidált világába bezárva nemigen is-
merhet. Ezek az extrém szituációkat
felfedező „útleírások" a társadalmi lejtő
aljára került „bennszülöttek", az alkohol,
a kábítószer rabjává züllött primitív
szubproletárok vagy éppen szuperintel-
lektuel művészek mindennapjait - ezek
átlagos életvitelét - tanulmányozzák,
kétségtelenül a jobbítás szándékával.

A neonaturalista drámák szerzői gyak-
ran haladó, baloldali mozgalmak elköte-
lezett hívei, akik a színpadi „esettanul-
mányaikkal" kívánják felhívni a figyel-
met a társadalmi anomáliákra. A borzal-
mak, rémségek megjelenítése ennek meg-
felelően agitatív célt szolgál. Más kérdés,
hogy valójában van-e ezeknek az
esettanulmányoknak számottevő társa-
dalmi hatása. Tulajdonképpen vitatható,
vajon feladata-e drámai alkotásnak, hogy
például részt vállaljon az alkoholizmus
elleni propagandában? S nem inkább ar-
ról van-e szó, hogy a szörnyűségek
ábrázolása - mint bebizonyosodott --igen
hatásos módja a megborzongatás-ra, a
sokkolásra vágyó közönség meg-
nyerésének?

A naturalista irodalom Zola óta elősze-
retettel ábrázolja az élet árnyoldalait,
csúnyaságait, s egyáltalában mindazt,
aminek a nyilvánosságra hozatalát, köz-
szemlére való tételét tiltják a polgári
konvenciók, a polgári illem szabályai.

Jellemzője ennek az irodalomnak, hogy
alakjait nemcsak a maguk lelki, hanem
testi meztelenségében is színre viszi,
előszeretettel ábrázol közösüléseket,
verekedéseket, kínzásokat. A naturalista
élethűség indokolja a trágár szavak
használatát is - hisz tagadhatatlan, a
mindennapi beszédben intellektuelek és
szubproletárok, öregek és fiatalok
egyaránt bőven fűszerezik mondaniva-
lójukat az úgynevezett „csúnya" kifejezé-
sekkel. E drámák fordítását és a nemzeti
határokon túli elterjedését igen

megnehezíti, hogy íróik ugyancsak a
hűség jegyében alakjaikat gyakran
szlengben, illetve tájnyelven beszéltetik,
s minthogy ez a beszédmód egy-egy
konkrét tájegységhez kötődik, nem
könnyű megtalálni ennek megfelelőjét
egy másik nyelven. Részben ez is magya-
rázza - és nemcsak a hazai prüdéria,
amely eleve elutasítja az efféle csúnya-
ságok megjelenítését -, hogy a neo-
naturalista dráma jó néhány „klasszikus"
alkotásának nincs magyar fordítása.

Az irodalomnak, drámának, szín-
háznak elsőrendű feladata a tabuk meg-
törése, és ha ez a művészet kellő szint-jén
történik, akkor - bármennyire is borzaszt
az ábrázolt valóság - mégse
tiltakozhatunk ellene. Hiszen ezek a mű-
vek extrém voltukban is valóságos je-
lenségeket, égető társadalmi problémákat
tárnak elénk.

Az igazság az, hogy a „szociografikus
hűség" ugyancsak egyfajta írói kon-
venció. Nem is lehet jelentős mű az,
amely megragad a mindennapi valóság
felszínén, bármilyen fotografikus hűség-
gel és részletességgel örökíti is azt meg.
A naturalista dráma fajsúlyos alkotásai
ennél mélyebbre hatolnak a valóság meg-
ismerésében - az igazi nagy művek a
pokol bugyrairól hoznak hírt, arról a
pokolról tudósítanak, amit az ember
teremt a maga számára.

A. naturalizmus esztétikája sajátos
probléma elé állítja a drámaírót. Azt
igényli ugyanis, hogy az író a kiválasztott
életanyagot a maga megkomponálatlan
hűségében, fotografikus pillanat-
szerűségében ábrázolja. Pontosabban,
hogy fenntartsa a megkomponálatlan
élethűség látszatát, hiszen nem követel-
heti a kompozícióról való lemondást,
különösen drámák esetében nem. Az
ellentmondás megoldása a rendkívüli
tudatossággal kialakított rejtett kompo-
zíció.

Szociológiai esettanulmány a negyvenes
éveiben járó svéd drámaíró, Norén 1983-
ban bemutatott darabja is, amely az
alkoholizmus iszonyú következményeire
figyelmeztet. Olyannyira, hogy a
nézőkben - bennem - felvetődött az a
gondolat, miért nekem és miért nem
megrögzött iszákosoknak mutatják be ezt
az „antialkoholista" drámát. Igaz, magából
a drámából is kiviláglik, ez teljesen
felesleges erőfeszítés lenne, Norén darab-
ja is azt tanúsítja, talán nincsenek is olyan
érvek, nincs olyan érzelmi hatás, amely
egy idült alkoholistát vissza tudna tartani
az italtól.

Lars Norén naturalista esettanulmány-
hoz illőn, a múlt és jelen össze-függéseit
feltáró, gondosan részletezett képet fest
alkoholista hősének és családjának a
tragédiájáról. Úgy látjuk, a dráma fel
kívánja tárni az ötvenedik évében járó
főszereplő, Martin alkoholizmusának
okait. Hallunk egy még a gyerekkorban
bekövetkezett családi tragédiáról, állandó
munkában, nélkülözés-ben eltöltött
fiatalságról, a matrózlét gyötrelmeiről,
második világháborús traumákról, a
házasság problémáiról. Martin vádoló
szavaiból egy Strindberg-drámákból és
Bergman-filmekből ismert női portré
bontakozik ki. Megtudjuk, felesége, Elin
egy tiszteletes lánya, aki eleve lenézi
tanulatlan, szegény sorból származó férjét,
csak arra törekszik, hogy kihasználja és
uralkodjon fölötte. Kemény, frigid
lelkületű asszony, aki képtelen arra, hogy
szeretetének ki-nyilvánításával oldja a
férjében munkáló feszültségeket.

Észrevehetjük azonban, hogy tudatos
írói fogással Norén mindent túl-motivál,
és már ezzel is aláássa e motivációk
hitelét. A látszólag sokrétű ok-nyomozás
mindent bizonytalanságban hagy. Végül is
rá kell döbbennünk, Norén úgy építette fel
drámáját, hogy - akárcsak a valódi életben
- itt sem tudhatunk semmit teljes
bizonyossággal. Mindaz, amit a dráma
szereplői önmagukról és a többiekről
elmondanak, egy nagy családi veszekedés
hevületé-ben tör ki belőlük.
Feltételezhetjük, többé-kevésbé megfelel a
tényeknek, amit Martin a gyerekkorának
és egész életének állandó küszködéseiről
mesél, és az sem kizárt, hogy a
feleségéhez intézett szemrehányásoknak is
lehet valóságos alapja. Amint hogy az is
igaz lehet, amit a feleség, Elin mond a
maga mentségére fiainak, akik nem értik,
miért nem hagyja faképnél reménytelenül
al-
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koholísta férjét, szerencsétlenségük oko-
zóját. Ezek szerint Martin, amikor nem
iszik, szeretetreméltón kedves ember, jó
férj és derék családapa. Hihetjük azt is,
hogy Elin szerelemből ment férjhez
Martinhoz, akiről már házasságuk előtt is
tudta, hogy kedveli az italt.

Minden bizonnyal a család történeté-
ben nem először fordul elő, hogy Martin
szorgos munkával felverekszi magát a
jólét valamilyen szintjére, aztán egy újabb
alkoholrohammal megint mindent
tönkretesz. Szóba kerül egy diadallal
megszerzett, majd később „elivott" családi
ház, amelyben Martin és felesége néhány
boldog évet tölthettek együtt. Úgy tűnik,
hitelt lehet adni Martin dicsekvéseinek is,
aki legutolsó absztinens periódusában
mégiscsak ki tudott bérelni egy tizennyolc
szobás családi penziót, és az elmúlt évben
még tisztes haszonhoz is jutott.
Visszaesését feltehetően az okozza, hogy
1955-ben az újonnan hivatalba lépő
szociáldemokrata kormány visszavonta az
alkohol bolti árusítását korlátozó
rendeletet, és ezzel súlyos csapást mért
Martin éttermének forgalmára. A kiesett
bevétel akkora, hogy Martin pénzzavarba
kerül, és minthogy nem tudja tartozásait
rendez-ni, csőd fenyegeti. Felesége nem
kap-ható arra, hogy ékszereit zálogba
tegye, vagy a maga jómódú barátaihoz for-
duljon kölcsönért. Igaz, Elinnek meg-lehet
az oka, hogy ne bízzon férjében, vélhetőn
joggal tart attól, hogy a kölcsönzött pénzt
Martin amúgy is elinná.

Tulajdonképpen Elin az, aki konflik-
tushelyzetbe került. Döntenie kell, hogy
továbbra is kitart férje mellett, vagy
végképp elhagyja őt, amint erre fiai (némi
Ödipusz-komplexus által is vezérelve) rá
szeretnék bírni.

A drámai konfliktus igazi vesztese a hú,
David, akinek nem sikerül elérnie, hogy
anyja apja helyett őt válassza, és minden
valószínűséggel előbb-utóbb anyja és
bátyja célt is érnek, eltávolítják őt
hazulról. Mennél inkább ragaszkodik
David az otthonmaradáshoz, mennél in,
kább kapaszkodik anyjába, annál nagyobb
nyugtalanságot kelt Elinben, minthogy
ebben fia természetellenes vonzódásainak
megnyilvánulását látja. Hogy kigyógyítsa
fiát a feltételezett, homo-erotikus
hajlamokból, matrózként egy hajóra akarja
küldeni, ahol kemény férfiak közé kerülne.
David a kiforratlan tizen-hat éves
kamaszgyerek, akiben még el-döntetlenül
egymás mellett él a maszkulin és feminin
én. Joggal tart attól,

hogy egy brutális, primitív férfiközösség-
ben belekényszerül majd a homoszexua-
litásba. Sérelmét csak fokozza, hogy
éppen az anyja az, aki el akarja öt tá-
volítani a maga közeléből. Érthető módon
vad agresszivitással válaszol arra az
egyébként természetesnek tűnő javaslatra,
hogy ne üljön tovább ott-hon, hanem
menjen el dolgozni.

A drámai történés végére érve, úgy
hihetjük, minden marad a régiben. Csak
egy életszeletet látunk, egy hétköznap
története pergett le előttünk, és minden
bizonnyal ugyanez a dráma ismétlődik
majd holnap és holnapután is, mint ahogy
a színpadra választott nap is csak
ismétlődése hasonló napoknak. De ahogy
a bemutatott életszeletből nem
következtethetünk teljes bizonyossággal a
múltban történtekre, ugyanilyen bizony-
talan marad a holnap is. Lehet, hogy
minden megismétlődik, de az is meg-
történhet, hogy az alkohol előbb-utóbb
végez Martinnal. Lehet, hogy David til-
takozása célt ér, és egyelőre nem kell
elmennie hazulról, de valószínűbb, hogy
nem tűrik meg őt tovább otthon.

Végül is sem a múlt analízisének, sem a
jövőbeli következményeknek nincs je-
lentőségük a dráma közlendője szem-
pontjából. Valójában a színpadon meg-
jelenített esettanulmányt nem is szabad túl
komolyan vennünk, Ugyan kétségtelen,
hogy Norén drámája anti-alkoholista
propagandadarabnak is tekinthető, de ez
csak a színmű első, fölszínes jelentése.
Lars Norén fajsúlyosabb író annál, hogy
beérje ilyen köz-helyes mondanivalóval.

Mélyebb rétegekbe ásva eljuthatunk a
dráma társadalomkritikai értelmezéséhez.
E szerint a színmű az O'Neill-i példát
követve, a Hosszú út az éjszakábahoz
hasonlóan a polgári család, a polgári
civilizáció és kultúra feltartóztathatatlan
széthullását tárja elénk. Ebben a
magyarázatban az ital már csak követ-
kezmény; a széthullás, a tragédia valódi
oka az a feloldhatatlan feszültség, amit a
társadalmi elvárások, az innen eredő
emberi igények és megvalósításuk lehe-
tetlensége támaszt.

De lehetségesnek kell tartanunk egy
olyan drámaértelmezést is, amely szerint
Norén is eljut Sartre egzisztencia-lista
pokolképéig. Ebben a felfogásban Az
éjszaka a nappal anyja egy olyan
világképet tár elénk, amely az embert

mindegy, hogy a társadalmi létra melyik
fokán áll - gyengének, erőtlennek tartja
ahhoz, hogy áttörje monád létének

falait, hogy kitörjön elidegenedettségének
zárkájából, és találkozni tudjon, meg tudja
értetni magát embertársaival. A kölcsönös
önmegvalósítás igénye -
mert szükségszerűen félreértések közve-
títik - feloldhatatlan konfliktusokat,
tragédiákat eredményez.

Norén drámája így azt példázza, hogy az
emberek nem tudnak megfelelni az élet
vizsgakövetelményeinek, és ebbe
belepusztulnak.

Belepusztulnak, és ez a tragédia lényege.
A konkrét okok tulajdonképpen
esetlegesek. Ezért válik Norén drámájában
is közömbössé, hogy Martin miért is lett
rabja az alkoholnak, hogy Elin valójában
miért képtelen szakítani részeges férjével.
A fiúk drámájában az ábrázolt életszelet a
jövőt hagyja nyitva, olyannyira, hogy
Norén szükségét is érezte, hogy megírja a
dráma folytatását. Bár - végeredményét
tekintve - ez a jövő is kikövetkeztethető a
jelenből; az érzelemszegény, primitív
Georg a maga brutális eszközeivel
feltehetően meg-él a farkasvilágban, a
gyenge Davidnek pedig semmi esélye sem
lehet.

Norén drámája a folytatás ismerete
nélkül is zárt egész hatását kelti. Ezt
szolgálja a dráma látszólag formálisnak,
külsődlegesnek tűnő kompozíciója is. A
három felvonás egy nap eseményeit
jeleníti meg. A szerzői utasítások folya-
matos időt jelölnek, és csak a felvonás-
közi szünet időmegszakítását engedélye-
zik. Valójában a felvonások a reggel,
délben, este három napszakára tagolják a
drámát. Az idő folyamatossága a zuhanás,
az emberi széthullás feltartóztathatatlan
folyamatát érzékelteti, és teljesen
elegendő a drámai konfliktus lebonyolí-
tásához az expozíciótól a konklúzióig,
amikor újra bebizonyosodik, hogy megint
minden marad a régiben. Az ismétlődés
azonban maga a tragédia, hiszen előre
látható, hogy egyre súlyosbodó
alkoholizmusa egyszer mégiscsak felőrli
Martint, és halálával végképp széthull a
család. A várható katasztrófa
bekövetkezése, Martin halála, drámai
szempontból nemcsak lezárná a cselek-
ményt, de egy új helyzetet is exponál-na,
ami a dráma folytatását követelné. Hiszen
tudnunk kellene, ezek után mi történik a
dráma többi szereplőjével.

A Dramatenben, a svéd Királyi Szín-
házban, amely a Norén-dráma ősbemu-
tatójára vállalkozott, Az éjszaka a nappal
anyja szabályszerű naturalista előadásban
került színre, olyannyira, hogy a Martint
alakító Ingvar Kjellson igazi tűzbe-



lyen tojásrántottát készít, kávét melegít,
és valódi tésztát dagaszt. A társulat
budapesti vendégszereplése alkalmával
azt is láthattuk, hogy egy vezető nyugati
színház milyen sokrétű tudást követel
meg színészeitől.

Kjellson a szállodatulajdonos lelki ver-
gődésének minden mozzanatát ábrázolja,
és eközben még arra is maradt energiája,
hogy egy gyakorlott szakácsmester
konyhai mutatványaival is elkápráztassa
nézőit. A két testvérnek egy sza-
xofonduót kell eljátszania, és nem is
akárhogyan, hiszen a zenei produkción
túl, játékukkal azt is érzékeltetniök kell,
hogy a zenélés során a két testvér végre
megint közel kerül egymáshoz.

A dráma a szálloda különböző helyi-
ségeiben játszódik, a Dramaten színpadán
ezeket is fel lehetett építeni, sőt, a svéd
anyagi jómódot is érzékeltetni lehetett,
amelynek látványa éles kontraszt-hatást
kelt a tulajdonosok szellemi nyo-
morúságával.

Csiszárnak eleve abból kellett kiindul-
nia, hogy Norén darabját csak stúdió-
színpadon adhatja elő, a nagyszínpadon
 sem Dunaújvárosban, sem Miskolcon
 nem talál hozzá elegendő nézőt, aki a
dráma tömény iszonyatát el bírja visel-ni.
Így a színhelyet egyetlen viszonylag kis
játéktérre kellett zsúfolnia, amelyet rövid
idő alatt családi konyhából háló-szobává
lehet alakítani. Eleve ki kellett húzni a
dráma szövegéből minden olyan képet,
szerzői utasítást, amelyet ezen a kis
színpadon nem lehet megvalósítani, vagy
amelynek a begyakorlására a hazai

körülmények nem adnak elegendő próba-
időt. De törölni kellett a dialógusokból
mindazokat a konkrét utalásokat is,
amelyeket csak a svéd néző érthet meg.

Csiszár a kényszerű kihagyásokért tö-
mörebb, intenzívebb előadással kárpótol-
ja a maga közönségét. Úgy véli, elegen-
dő, ha a dráma lényegét, az emberi
inferno színjátékát eleveníti meg, amelyet
valamilyen módon majd minden ember
megélt, vagy legalábbis ismer.

A rendezés a drámát az első pillanattól
kezdve a feszültség magas fokáról indítja,
és rendkívül gyors tempót diktálva ezt a
feszültséget a két és fél órás játéktartam
alatt egy pillanatra sem engedi lankadni.
Az előadás intenzitását tovább fokozza a
színpad közelsége. A nézők széksorai
három oldalról szinte karnyújtásnyi
távolságban veszik körül a játékteret.

Az adott szűk térben eleve nincs mód
szabályszerű naturalista játékrend meg-
valósítására. Csiszár előadásában valami-
féle stilizált naturalizmust érvényesít. A
rendező egy olyan koncentrált naturalista
játékstílust valósít meg színészeivel,
amely a maga megemelt, felfokozott,
rendkívül expresszív voltában ugyan
naturalistának tűnik - de valójában persze
már nem az. A hatása viszont -
elementáris. Az első pillanattól kezdve
lenyűgöz az előadás, s bármennyire is
viszolyognánk a látottaktól, nem tudunk
hatása alól szabadulni. Ugyanakkor
mégis kívülállóként figyeljük a szín-
padon történteket, valamiféle távolság
mégis kiépül, a dráma egyetlen szerep-

lőjével sem kell és nem is lehet azo-
nosulni. Erre a távolságra szükségünk is
van, hiszen enélkül elviselhetetlen lenne a
játéknak ez az intenzitása és közelsége.

Tovább fokozza a dunaújvárosi elő-adás
nyomasztó hatását, hogy az egyöntetűen
komor tónus fenntartása kedvéért a
rendezés nem aknázza ki vagy
éppenséggel elhagyja azokat a líraibb
jeleneteket, amelyek a család tagjainak
minden gyűlölködésük ellenére is
meglevő, egymás iránti szeretetéről tanús-
kodnak. Ezek mellőzése némi hiányérzetet
is kelt a nézőben, aki így nem egészen
érti, ebben az infernóban miért marad
együtt a család.

A naturalista dráma többnyire a cse-
lekményt átszövő romantikus szimbólu-
mok segítségével igyekszik oldani az áb-
rázolt hétköznapi lét költőietlenségét, (Ezt
a funkciót tölti be például' az Ibsen-és
Csehov-drámák címadó vadkácsája és
sirálya.) Norén színművében nincsenek
szimbólumok, a „poetizálás" funkciója itt
a legkisebb fiú, David képzelgéseinek a
megjelenítésére hárul. Nevetséges,
groteszk, de egyben félelmetes, gyilkos
fantaziálások ezek. A rendezés az
atmoszféra egységének megőrzése ér-
dekében - tulajdonképpen indokoltan - e
képzelgéseknek csak a félelmetes, ijesztő
voltát hangsúlyozza. De ugyan-így nem
aknázza ki a főszereplő, Martin
részegeskedéséből adódó, nevetést keltő
hatásokat sem.

Ebben a némileg egysíkú, de annál
hatásosabb rendezői koncepcióban színé-
szi képességeinek a kiteregetésére a
legnagyobb tere a Martint alakító Blaskó
Péternek van, és ő él is a felkínált
lehetőségekkel. Rendkívüli intenzitással
és tökéletes azonosulással játssza végig az
alkohol rabságába visszahulló ember
minden kínlódását. A kezdeti megjátszott
magabiztosságtól az elaljasodásig, a teljes
emberi összeomlásig. Blaskó sze-
repértelmezésében minden mondat, moz-
dulat a leküzdhetetlen alkoholszomjnak
van alárendelve. Már az első gesztusai
arról a nehezen leplezett vágyról tanús-
kodnak, hogy mielőbb hozzájuthasson a
maga reggeli adagjához. Ehhez azonban el
kellene távolítania családtagjait, ezért is
próbálja különféle ürügyekkel elküldeni a
konyhában reggeliző fiait. Blaskó
hiánytalanul érzékelteti, hogy Martin már
nem tud uralkodni belső feszültségén,
hiába próbálja ezt bőbeszédűségével, a
családi élet korábbi szép emlékeinek a
felidézésével takargatni.

Tímár Éva (Elin) és Blaskó Péter (Martin) (Soltész Éva felvételei)



Már az sem hihető, hogy ezekből az
emlékekből bármi is igaz lenne, ezzel
szemben lázas viselkedésével felkelti fiai
gyanakvását. Agresszív válaszaik azt jel-
zik, hogy bár még nincs bizonyítékul:,
sejtik, apjuk újra elkezdett inni, és újra
kezdődnek a már annyiszor átélt szörnyű
jelenetek. Minthogy Martin pontosan ér-ti
fiai gorombaságainak igazi okát, nem mer
tiltakozni, hanem tréfálkozással igyekszik
átsiklani a kialakuló kínos helyzeten.

Mint minden jelentős drámaíró, Norén
is sokrétűen építi ki alakjainak kapcso-
latait, nem hagyatkozik a dialógusok
közlő funkciójára. Többnyire fontosabb
az, amit a szituáció egésze elárul, ami a
szöveg mögött van, s ami az egyes
szereplők összeütközéseiben, hanghordo-
zásában, gesztusaiban manifesztálódik,
mint amit valóban mondanak. A
szövegmögöttesnek e megjelenítésében
nem-csak Blaskó Péter, hanem a másik
három színész is remekel.

Az Elint alakító Tímár Évának a ren-
dezés korlátozottabb mozgásteret enge-
délyez. Nincs mód és idő eljátszani a
férfi felett uralkodni vágyó strindbergi
nőt, a Bergman-filmekből ismert frigid
asszonyt, akit a protestáns nevelés kép-
telenné tesz érzelmeinek őszinte kinyil-
vánítására. Csiszár rendezésében Tímár
Éva szerepének három - igaz, legfonto-
sabb - mozzanatát állíthatja előtérbe.
El kell hitetnie velünk és személyi-
ségjegyei képesítik is erre hogy olyan
vonzó asszony, akinek elvesztését Martin
katasztrófának érezné, és akinek sze-
retetéért versenyezve a két fia egymást
gyötri. Martinhoz fűződő kapcsolatában
pedig azt kell kifejezésre juttatnia -- és
ezt meg is teszi -, hogy belefáradt a
küzdelembe, nem hisz többé férje fogad-
kozásainak. Tudja, ott kellene hagynia
Martint, de már ehhez sincs ereje. Ma-
radék energiáit arra próbálja koncent-
rálni, hogy segítsen legkisebb fián, aki-
nek pubertáskori zavarai mélységesen
aggasztják.

A. két fiú szerepe közül Georgé az
egyszerűbb. Bregyán Péternek nem is
okoz nehézséget, hogy egy érzelemvilá-
gában nem különösebben differenciált ,
vad indulataitól vezérelt, brutalitásra
hajlamos, primitív munkásfiút jelenítsen
meg, aki elkeseredésében és haragjában
arra is kapható, hogy apját félholtra
verje. O képviseli a drámában a durva
férfierőt, részben ezért is taszítják öccsé-
nek feminin vonásai, feltételezett homo-
erotikus hajlamai.

A legnehezebb feladatot Mihályi Győ-
zőnek kell megoldania. A tizenhat éves
kamaszt persze neki sem tudjuk elhinni,
de élvezzük azt, hogy kitűnő színészként
e l j á t s s za a kamaszt. Az előadás meg-emelt,
stilizált naturalista játékmódja meg is
engedi ezt a szerepfelfogást. (Nehéz is
lenne egy olyan tizenhat évest talál-ni, aki
a szerephez szükséges játéktudással
rendelkezne.)

David szerepe biztos egyensúlyérzéket
kíván. Egy kiforratlan embert kell meg-
formálni, akiben jelentkeznek ugyan a
honi >>erotikus hajlandóságok, de akiben,
mint azt ábrándjai jelzik, él a vágy a
kemény férfiasságra. A csodált szemé-
lyiségminták közt a revolverhős és a
bokszbajnok is szerepel. O az intellektuel
a családban, és ez nemcsak zenei
érdeklődéséhen és általános műveltségé-
ben mutatkozik meg. (5 az egyetlen,
akinek közéleti érdeklődése is van, aki-
nek szemhatárát nem zárják le az otthon
falai. Ezt jelzi az az izgalom, amivel a
halálra ítélt amerikai író, Caryl Chessman
ügyét köve t i . Ugyanakkor David olyan
gyengének, bizonytalannak, veszé-
lyeztetettnek érzi magát, hogy nem mer
kilépni az otthon falai közül. Intellektuel
igényessége ellenére sem képes el-végezni
az iskolát, munkát sem hajlandó vállalni.
Lelki érzékenységét, sebezhetőségét
durvasággal, agresszivitással kompenzálja.
Kudarcokra ítélt ember, és ezt tudja
magáról. Mihá lyi Győző mélyen átélt és
gondosan kimunkált alakításában
plasztikusan bontakozik ki David
ellentmondásos egyénisége.

Az északiak neonaturalista dráma-
irodalmának sorozatos bemutatása gyü-
mölcsöző vállalkozásnak bizonyul. A
miskolciak Csiszár Imre vezetésével
szinte a tökélyre fejlesztettek egy já-
tékstílust, a megemelt, stilizált natura-
lizmust, és ezzel nemcsak a modern
drámairodalom egy fontos irányzatával és
annak jelentős alkotásaival szembe-
sítenek, hanem egy új színházi stílussal is
gazdagítják a hazai színjátszás palettáját .
Reméljük, kitartanak e vállalkozásuk
mellett, és sikeres előadásukban ennek az
irányzatnak más, Európa-szer-te híressé
vált darabjait is - többek között Norén
újabb drámáit - színre viszik.

Lars Norén: Az éjszaka a nappal anyja
(Dunaújvárosi Bemutatószínpad)

Fordította: Osztovits Cecília. D í s z l e t -

j e l m e z : Csiszár Imre. Szcenikus: Varga György. A
rendező munkatársa: Mixtay Péter. Rendezte:
Csiszár Imre.

Szereplők: Blaskó Péter, Tímar Éva
Bregyán Péter, Mihályi Győző .

RÓNA KATALIN

Csak dünnyögünk

A Színházkomédia
a debreceni Csokonai Színházban

És megint dünnyögünk, mint a legyecskék
az igásló segge körül, ahogy Bengt
Ahlfors a kritikusokat jellemzi
Színházkomédia című játékában.
Dünnyögünk - mert ez a hivatásunk. S ha
dünnyögünk, ha magunkra vettük a
finomnak aligha nevezhető kitételt, úgy
viselnünk kell majd azt a vádat is: a
sértettség, netán a humor hiánya iratja az
elmarasztaló sorokat. Pedig csak arról van
szó, hogy az előadást figyelve
minduntalan a „cipész maradjon a
kaptafánál" mondás járt az eszünkben.
Nem mintha nem akadná-nak példák arra,
hogy kritikus is írt már jó darabot, még
inkább - s ez mostanában újra divat -,
hogy színész rendezésre adta a fejét,
sikerrel.

A debreceni Csokonai Színház
vállalkozása azonban nem eme szabályt
erősítő kivételek közül való. És ez azért
érdemel különös figyelmet, mert a darab
épp azokról szól, akik létrehozzák a csupa
„nagybetűs" színházat. Hihet-nők, ők
ismerik igazán magukat, s ebből az
ismeretből igazi színház születhet. S hogy
ez mégsem így történik, annak egyetlen
oka van: a felszínesség. Hogy az
ábrázolandó világnak, esetünkben a
színháznak csak a színe, külső máza
jelenik meg a drámában. Ami,
bármily életszagú, igazságlátszatában
mégiscsak felszíni réteg maradt. Egy a
közönséget mindig izgató beltenyészet
legfölső rétege, megnyilvánulásainak
legegyszerűbben gesztusokkal ábrázol-
ható módja mutatódik föl anélkül, hogy
igazán meggyőzne önmaga igazságáról,
hitéről. Csak elöljáróban néhány példa: ha
a darab hitelesítené a rendezőnő
tehetségét vagy a színpadon megjelenő író
drámateremtő képességét, ha lenne
egyetlen tehetséges színész a megidézett
színházban, ha a születendő mű vissza-
menőleg meggyőzne a kritika méltatlan
hangjáról, ha nem éreznénk úgy, lehet oka
az igazgatói tanács kétségének. ha .. . Es
még sorolhatnánk azokat a
körülményeket, melyek külön-külön, de
együttesen is azt sugallják, hogy a mű-
sorfüzetben írt szép idézet: „Egyedül a
színház becsületes, minden más csak


