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adni? D: Gyere csak, öt perc az egész; annál
jobban megy majd az éneklés."

Gothárnál ez a részlet így fest:
„D: Odeon! De nagyon sietsz a mindensége-

det, de sietsz. B : Darry, mi lesz a dallal, amit a
városházi koncerten fogunk előadni? Hát te
meg mit csinálsz itt? D: Ho? B: Itt... D: Mi? B:
Nem. D: Mér? B: És? Fodrásznál. D: Nem.
Üveget. B: Mi? D: Mé? B: Ja! D: Azér. Ja. B:
Hát? D: Ne. Nem ne. Vak vagy? Vedd le az
üveget, és nézd meg jobban. Nem akarok
elpuhulni meg berozsdásodni - világos? B:
Akkor meg szaporábban, barátom, feszüljön
azaz izom. Ki a has, be a mell, ki a has, be a mell.
Nem vagy ritmusban. D: Elállítódott, úgy látszik,
a sebesség. Tedd meg már nekem, hogy
közepesre állítod, aztán gyere, csináld te is. B:
Darry, mi lesz a dallal, amit a város-házi
koncerten fogunk előadni? D: Ho? B: Itt. D: Mi?
B: Nem. D: Mér? B: És. Fodrásznál? D: Nem.
Üveget. B: Mi? D: Mé? B: Ja. D: Azér. Ja! B:
Hát? D: Ne. Nem, ne. Öt perc az egész: annál
jobban megy majd az éneklés."

Mi történik itt?
O'Casey-nél is a téboly felé haladnak a dol-

gok. Hősei ügyefogyottak, nem értik egymást.
Gothár azonban nem hagyja ezt a kölcsönös ér-
tetlenséget megszületni - szétzilálja a dialógu-
sok szövetét, de gyakorlatilag nem tesz a helyére
semmit (ha csak azt nem, hogy például tovább-
gondol olyasféle motívumokat, minta petróleum,
egészen a magnéziumlobbanásig). Bizonyos
szavakat, bizonyos állításokat helyez oda nagy
műgonddal („Odeon"), vagy áldialógust kreál
érthetetlen makacssággal:

O'Casey:
„B: Egyébként most hogy van? D: Már majd-

nem elállt, de azért még vigyázni kell vele."
Gothár:

„B: Egyébként hogy van az orrod? D: Már be-
száradt. B: Be? D: Már egészen száraz. B: Szá-
raz? D: Száraz."

Amely mozzanat, meglehet, rájátszik a
ragyogóan elővezetett jégtömb-etűdre (ismét
Stohl bravúros mutatványa), de amely
dialógusnak az égvilágon semmi köze sincs
semmihez, az idő-húzáson kívül.

Gothár - ebben még tudom követni - szeret-
né szétoldani azt a nyelvi és szituációs couleur
locale-t, amire O'Casey épít, mert „többet" kell
mondania egyszerű népmesénél - ez itt nem vi-
déki művház, falusi muri, ez egy világváros első
színháza, ahol a bemutató készül. Az oldás sike-
rül is, de a kötés már kevésbé.

Ezért adódhat az a furcsa helyzet, hogy éppen
az a színész, akinek leginkább otthonosan kelle-
ne mozognia ebben a világban, hogy éppen
Szacsvay (az ökonomikus telitalálatok mestere),
aki annyira ismeri a műfajt, hogy lazán, csuklóból
csinálja, éppen ő halványul el az előadás végére
Stohl és Lázár mellett - valószínűleg, mert a

rendező koncepcióját sikerült száz százalékig
megvalósítania, és nemigen maradt belőle (már-
mint a színészből, az eredetiből) semmi. Ottho-
nossága égeti ki alakításából az erőt. Hadarásai,
motyorászásai bravúrosak - de gyengék. A má-
sik kettő harcol, keményen küzd szerepéért,
ezért kicsiholódik valami parázs - érzésem sze-
rint a rendező ellenében.

Gothárt testközelből egy étteremben ismertem
meg, ahol egész este azzal volt elfoglalva az asz-
tal túlfelén, hogy borospoharakból piramist épí-
tett. Nem szólt hozzá a beszélgetéshez, órákon
át makacsul csak az építményével foglalkozott:
olyan ember benyomását keltette (akkor még
nagy sikerei előtt volt), aki gátlásosabb annál,
mint amilyennek látszik, és többet tud annál, mint
amit tudni látszik. Ez az előadás is megerősítette
bennem, hogy rettenetesen sokat tud (például a
filmről és a színházról is), de mintha tudása nem
irányulna személyes sorsra, annyira kilúgozódik
rendezéseiből a személyes elem; csillogó épít-
mények, produceri hőstettek, díszletbravúrok,
az akarat és átütőerő emlékművei - csak épp
nem tudom, mi van mögötte, de nem is ez a baj,
hogy nem tudom, nem is az a baj, hogy meg-
megborzongok hűvösségétől (legerősebb emlé-

A nőgyűlöletet nem kell
léteznek egyéb, súlyos
melyeknek erejét ve
argumentáció. Jobb ezeket é
nemek, fajok, tájak elleni d
semmiféle logika. A színpad
gyűlölet közismerten gyeng
szorgalmas és sokszor sikere
mindig a közönségé, s nem
drámaszerzők s kezdő demok
már tudnak talán.

A tézisdráma mintájára ped
junk el „téziskomédiát". A nev
is maradandóbb lehet. Bár ké
hiszen kedélyünk elementáris
fordulhat olykor szembe kön
vágyott, illetve az eljátszani tu
tatva az eredendő szándék ko

Az ellentmondásokat fokoz
ha tézis helyett, úgymond,
színpadi főszerepben, s egy r

kem még mindig a kaposvári Eltört korsó - erős
előadás volt, tiszta munka, a démon
kiszolgáltatottságának passiójátéka), inkább az,
hogy technikailag egyre perfektáltabb menekülés
az egész; az ötletek e takarják a lényeget? a
semmit?

Ascherral az egyik nyugat-berlini Theatertref-
fenen közös élményünkről számoltunk be egy-
másnak. Addig csak a Theater heute hatásos fo-
tóin szemlélhettük a német színházat, most
szembesültünk a valóságával: a fotók létrejöttek
a szemünkben előadás közben, a díszletek, a
jelmezek ragyogóak voltak, csak épp előadás
nem volt a fotók mögött: egy fotogén színházi
kultúra jött létre (ez sem jelentéktelen
eredmény), az effektusok tökéletesen a
helyükön voltak: csak éppen előadás nem volt.

Ha ezt utol kellett érni valaha, most sikerült.

Sean O'Casey: A kezdet vége (Katona József Szín-
ház)
Fordította: Bart István. Diszlet: Antal Csaba. Jelmez:
Szakács Györgyi. Munkatársak: Gessler György,
Gyöngyösi Tamás, Horváth Gyula, Lovass Ágnes, Va-
lyuch Annamária. Rendezte: Gothár Péter m. v.

Szereplők: Lázár Kati m. v., Szacsvay László, Stohl
András, Darvas Ferenc m. v., Presser Gábor m. v., Sel-
meczi György m. v.
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a darabé. Gyakorló
raták erről valamit

ig miért ne gondol-
etés hatása amúgy
tarcúbb is sokszor,
ítéletére épül. Így

nyedén a hirdetni
dott tézis, kockáz-
molyságát is akár.
ni nem tudja még,
„antitézist" látunk
endkívüli tehetség

vívódását, hogy felhalmozott kontradikciói felett
valamiként mégiscsak ő arasson győzelmet.
Éppoly elszántsággal és dühvel, ahogy darab-
beli hősei. Es valahogy úgy is maradjon alul.

Mint hírlik, August Strindberg komédiájának
legfőbb ihletője az a siker volt, mely Henrik Ibsen
Nóráját övezte. Számára: gyűlöletes, felháborí-
tó, kétségbeejtő siker, mely a rivális skandinávot
egy velejéig romlott kor hódolatával vette körül; s
nemcsak puszta, akár üres elismerésként, de ra-
vaszabbul: a lázadás formájában. Amelyben
hős, bátor s archetipikus esendőségében is dia-
dalmas lehetett „az asszony". Nem is „az" asz-
szony - pusztán „egy" asszony. Még végiggon-
dolni is rossz.

Pedig ezt gondolta végig Strindberg, s mert
olyannyira kétségbeejtőnek, felháborítónak és
veszedelmesnek vélte, hát gondolni akarta, min-
denáron. Legyen most igaza, rettenetesen. De
mert zsenialitása valahol mégsem gondolatai-
ban rejlett, hát bizony megfékezte géniuszát,

ERG: BERTH A ÉS AXEL
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László Zsolt (Axel) és Tóth Ildikó (Bertha)

hogy - hite szerint - vitathatatlan lehessen. Műve
végül így lett több mint vitatható. S míg Ibsen
számára lélektani konklúzió volt, darabja nyomán,
a „tézis" - Strindberg számára teoretikus
prejudícium eszköze lett, darabja kezdetétől, a
lélektan. Géniusza persze nem tűrte mindezt
végig moccanatlanul - olykor-olykor hírt adott
magáról, s hitelessé tette egy-egy villanásban azt
a kétségbeesést, melyből ennyi ellentmondás
született.

Bertha és Axel története pedig akár meggyő-
zőbb is lehetne, mint Helmer úré és Helmerné asz-
szonyé. Sőt: az ifjú festőpár vitatható egymásra
találása, vigasztalan házassága és vitathatatlan
válása tarkább díszletek és végletesebb szenve-
délyek közé kerül: a háborúból visszatérő férfiak, a
párizsi művészvilág félmondén légköre, s bol-
dogtalanságukba rokkant mellékszereplők színes
panoptikuma feltétlenebb és egyetemesebb
igazságot sejtet. És éppen ez válik mélyen prob-
lematikussá. Mert ezek nyomán rajzolódik ki két
drámai - pontosabban: drámaírói - vétség: a
gyűlölettel elgondolt komédia, s a gyűlöletet in-
dokolni kívánó teória. S ami lélek, érzés és szen-
vedély volt - az ekként lesz eleve „preformált": a
meggyőzés érdekében akár drámaiatlan is, fe-
ledve a máskor öntudatlanul követett elvet, hogy
színpadon a meggyőző erő mégiscsak magában a
műfajban rejlik. Ekként hallhatunk azután hosszú
fejtegetéseket úgy általában véve a nőkről, s
részesülünk elnagyolt lélekrajzleírásokban,
pszichológiai vallomásokban - éppen a lélek-
ábrázolás nagymesterétől ! - csaknem ideologi-
kusan; s ezek nyomán vonul fel elzüllött asszo-
nyok széles és „intenzív" választéka: hazudóstól
kuldusig, korrupttól kurváig, dilettánstól intrikusig,
alkoholistától feministáig - s mert a kamaraműfaj
mégiscsak korlátozza a szereplők számát, hát
egy-egy karakternek szimultán kell
többféleképpen züllöttnek lennie, a szerepe mi-
nél jelentősebb, ennek mélye annál átláthatatla-
nabb.

Tudjuk persze - ha máshonnan nem, Enquist
Strindberg-életregényéből pontosan -, hogy nincs
olyan alpári, dilettáns és gyötrelmes szín-
műepizód, mely a drámaszerző életében, úgy-
mond, valóság nem lehetett, éppen egy színész-
nőnek köszönhetően. Ám azt is tudnunk kell, hogy
ennek a valóságnak a színpadhoz ekként mégsem
lehet köze. De hogy mindaz, ami élet, drámai
realitássá váljék - mintha éppen ezek az élmények
akadályoznák meg, legfőképpen.

Andorai Péter (Östermark) és Bodnár Erika
(Hallné) (Koncz Zsuzsa felvételei)
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Következményei ebben a darabban csaknem
égzetesek. A cselekmény úgy botladozik előre-
elé, mintha önmaga paródiájává kellene válnia,

indenáron. Így például Axel „lánykérésénél"
sak későbbi szakítása hiteltelenebb, míg sem
ertha kezdeti közönyét, sem végső, kétségbe-
sett lángolását lelki ténynek nem tekinthetjük. S
intha az úgynevezett dramaturgiai apparátus

s ezen dolgozna, folyamatosan: az olyannyira
angsúlyozott „főkonfliktus" - az anyagi függő-
ég-szabadság törvényesen szabályozott kép-
elensége - mintha saját hatását oltaná ki rögzí-
ett „normalitásával": az olyan sokszorosan per-
ertált asszonylélekben, mint Bertháé; s a
csúcsjeleneteknek" szánt intrikus-megalázó
ombináció: a képek elcserélésének színpadi
özhelye - s ekként Bertha bosszúja neme, te-
etségtelensége, kicsinyessége és irigysége
evében Axelen - olyan üresen sül el visszafelé,
intha Strindberg lapos tandrámát akart volna

rni, mindenáron.
Vagy éppen a parafrázis finom összefüggé-

eit felednénk, mert nem illesztjük be Ibsen da-
abját, mint kulcsot a komédia többhelyütt táton-
ó - hogy is mondjuk? - kulcslyukába? S akkor
azdagon és szellemesen tárul fel megannyi
otívum, mely önmagában nyersnek és elna-
yoltnak tűnik? Ekként például maga az - oly
okféle, ám többnyire fallikus asszociációkkal
egterhelt - kulcs motivuma, mely finom

ülönbséget sejtet Nóra kulcskeresésével-félel-
ével, s Bertha kulcs-gátlástalankodásával

agy épp Axel lakatosdühével? S ugyanígy sejlik
el a boldogtalan orvos alakja, titkába züllött,
ntudatlan demiurgoszként; de még a viszony
tfogó metaforájául kínálkozó anyagiasság, s a
ináléban elhelyezett „bál" is ebben a fénytörés-
en szemlélendő? S a végső jelenet csaknem
arodisztikus távozása-téblábolása mintha vég-
e egységesen ítélkezhetne minden ajtócsapko-
ó, szédült szüfrazsetten?

Hiszen ezt sugallja az előadás. Oly erősen,
ogy talán annak is meg kellene sejtenie, aki nem
átta a Radnóti Színház nagyszerű Nóráját. Aki
em veheti észre mindezek nyomán a rendező,
alló Péter ironikus f in torát - „Hommage á moi-
éme" -, hogy mintegy a Nóra, a Karenina, Az

rvák empatikus, s minden nőiségre, boldogta-
an párviszonyra oly érzékeny trilógiája után el-
átszassa a nőgyűlölet szatírjátékát. Hiszen
saknem minden mozzanat erről beszél: a zene-
zerző, Melis László Grieg-parafrázisa csendül
el az előadás kezdetén; s ugyanazok a „polgári-
elki tájak" tűnnek fel a színpadon Szlávik István
mlékezetes díszletei és Szakács Györgyi vir-

uóz jelmezei által, melyek Nóra körül reményte-
en sivatagnak bizonyultak. Felvillan a tarantella-

ozdulat Axel (László Zsolt) travesztiája során, s
a valakinek még ez sem lenne elég, hát orrunk
lá dörgöli Willmer (Széles László) egy jelentős

fintorral, odébbsodorva „egy lbsent". A példák
még sorolhatók.

Csakhogy ez a parafrázis - sem strindbergi
gyűlölettel, sem vallói félmosollyal - nem hoz
létre teljes műalkotást. Pedig mintha minden ad-
va volna: kitűnően újrafordított darab (Kunos
László munkája), ismert szerző kevéssé ismert
komédiája, mely egy csaknem mítosszá vált
alapműre utal; s kitűnő tehetségű, immár össze-
szokott csapat. És mégsem. Ha még annyira in-
dokolt volna is a darab nőgyűlölete - ugyan ki
tudná gyűlölni Tóth Ildikót (Bertha) és Kerekes
Évát (Abel), s bájukkal és tehetségükkel nem cá-
folják-e eleve a szerzői prekoncepciót? S nem
abban rejlik-e éppen László Zsolt és Széles
László rokonszenves tehetsége, vagy éppen An-
dorai Péter (Östermark), illetve Malcsiner Péter
(Starck) epizódbravúrja, hogy bennük is meglát-
hatjuk a moccanó szörnyeteget, mely - mint az
idők folyamán bebizonyosodott - elsősorban
antropológiai, s nem szexuális meghatározott-
ságú? Bodnár Erika (Hallné) rövid jelenetei pe-
dig nem sodornak-e elénk egy teljes, egy strind-
bergien kétségbeejtő sorsot - s mit számít ak-
kor, hogy ebben saját züllöttsége vagy más
erkölcstelensége vétkesebb?

Így kaphatunk élményfragmentumokat végül,
mintegy a boldogtalan szenvedélyek sodrának
„oldalvizén". S olykor ellentmondva az eredendő
írói elgondolásnak is. Hiszen Abel analízise a
férfitotalitarianizmusról még néhány eljövendő
év-ezred feministáinak közös panasza lesz:
hogy még lázadni is csak ellenfeleik által tudnak
- vil-

Nóra után egy evvel, 1880-ban fogott
hozzá Ibsen A tenger asszonyához, de a
végső változattal csak 1888-ban készült
el (a Rosmersholm és a Hedda Gabler
között félúton). A darab sikert aratott, első
kiadását szétkapkodták az olvasók. Néhány év
múlva eljutott a mű Magyarországra is, a Nemze-
ti Színházban adták elő 1901. szeptember 20-
án. A kritika alig tudta leplezni csalódottságát.
Ambrus Zoltán hosszasan méltatta bírálatában a
szerzőt, rótta a tiszteletköröket, s közben rafinál-
tan közölte, hogy a színmű voltaképp unalmas és
érdektelen. Dialógusai fárasztóak, cselekménye
csekélyke, szüzséje szappanbuborék. Harminc-

lanásában is mélyen tragikus. A szeretet áldo-
zatszerűségének „irtóztató paradoxona" - Ibsen
és Kierkegaard és Strindberg Skandináviájának
egyik legfőbb dilemmája - különös, fanyar
értelmet nyer itt: éppen Axel megalázása vagy
Bertha megalázkodása során. A sejtetett Judit-
motívum: az asszony, aki azért adja oda magát,
hogy a férf fejét vegye - a kor (és korunk) vul-
gárdarwinizmusának közegében több mint el-
gondolkodlató. S az asszonyi poklok mind mé-
lyebb bugyrai, a meggondolatlan emancipáció
léhasága, s az úgynevezett polgári asszonyideál
perverziója bizony Strindberg korától Vallóéig
szépen megérlelődött. Mindez persze elsősor-
ban „elvi", mondhatni: ideologikus, s nem éppen
színházi konklúzió.

És ez a legtöbb és legszomorúbb, ami erről az
előadásról elmondható. Hogy ideologikum és lé-
lektan - hogy is mondjuk egy „szövegszerkesz-
tett" kritikában? - ekként nem kompatibilis.
Hogy éppen a tehetség hat ennek ellenében:
íróé, rendezőé, színészeké. Teóriáktól megsza-
badíthatatlannak bizonyuló korunkban pedig
legalább a nőgyűlölet ne váljék ideológiává. Ma-
radjon az csak spontán. Alanyi jog.

Strindberg: Bertha és Axel. (Radnóti Színház)
Fordította: Kunos László. Díszlet: Szlávik István. Jel-
mez: Szakás Györgyi. Zene: Melis László. A rendező
munkatársa: Ori Rózsa. Rendezte: Valló Péter.
Szereplők: Tóth Ildikó, László Zsolt, Kerekes Éva,
Széles László, Bodnár Erika, Andorai Péter, Kóti
Andrea, Huszár Orsolya, Malcsiner Péter, Nyári
Bernadett, Tóth Anita.

nyolc évvel később került sor A tenger asszonya
második magyarországi bemutatójára, s ekkor
Kárpáti Aurél már sutba vetette a tapintatot. Az
előadás láttán halálos ítélettel sújtotta a drámaí-
rót. „Ibsen menthetetlenül a múlté - állapította
meg. - A színpad ma már nem bírja el."

Ibsent ugyan azóta is jól elbírja a színpad, de
tény, hogy A tengerasszonya iránt nem lettfogé-
konyabb a magyar színház. (Többször fordítot-
ták le a darabot öt fordítását ismerjük -, mint
ahányszor bemutatták.) Az 1939-es felújítás
után legközelebb 1979-ben játszották Pécsett
Szikora János rendezésében. S most, 1991 te-
lén az Arizona Színház kínálta fel Timo Paavolá-
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ASSZONY A VÍZBEN
IBSEN: A TENGER ASSZONYA


