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van isten. De a színházban csupán színházi isten
létezik, és Don Juan a süllyesztőben tűnik el" -
írja a maga homogén okfejtésében Jan Kott.
Nos, Székely Gábor színpadán, láthattuk, nincs
süllyesztő, s Don Juan nem tűnik el. Ott haldoklik,
a középkorban szentnek vélt görcsökben fet-
rengve, szemünk előtt, s utolsó pillantásunk is rá
szegeződhet. S kifordítva igaz csak ebben az
előadásban Kott előző megállapítása is: Don
Juan halála ugyan valóban azt bizonyítja, hogy
„van isten", de ez a halál, amennyire bűnhődés,
annyira megváltás is, sőt, ha úgy tetszik, akár
apoteózisnak is mondható: attól halhatott meg,
amit egész életében kergetett, s ami valóban
túl-éli - ami halhatatlan.

Ennek jeléül a jajongó Sganarelle karját lehú-
zó merev tetem mögött a háttérben, a bal oldali
fal mentén ott áll a Parancsnok, talányosan mé-
lázó, kifürkészhetetlen tekintettel. Jelenléte
visszavonhatatlanul vésődik a távozni készülő
néző emlékébe, felruházva Don Juan sajátos
golgotá-

sak nincs rosszul?"
zőtéri jegyszedő Az
előadásának szünet
zönségzsivajtól elhú
zúgban nekitámaszk
testnek; nem akart

színészi játék varázsából.
semmi bajom, menteg
megzavart, még hozzáfűzte
ezen az előadáson gyakra
valaki rosszul lesz!" És
látványos esetet a közelmúl

Ilyen bevezető után azt le
zonyosfajta horrorisztikus
ütötte fel fejét Strindberg ürü
a békéscsabaiakat. Szó sinc
amikor unalomig kell elvise
nem volt rendezői kitaláció
megrendülünk, ha olykor vé
hatjuk a színház lényegét.
nem a rendező fantazmag
sára szolgáló alkalom, hane
rendezőt: szembesítse a szín

ját a maga végső értelmével - de vajon miben is
rejlik ez a végső jelentés? Talán elég annyi, hogy
létezik?

Vagy kockáztassunk meg annyit: talán - ez-
úttal legalább - a színházban magában?

Itt és most, színházban lévén, ez nem is ke-
vés.

És a katartikus hatású előadás ennyit minden-
képpen igazol.
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musában nyilvánultak meg. A századvég, a
századforduló új eszméihez keresett új formá-
kat. A hősök nem társalognak, nem fecsegnek
a színpadon. Beszélnek egymással. Az apa
kristálytiszta építménye az emberi kapcsola-
toknak. Nincs benne egyetlen felesleges szó
sem. Minden szónak és hangnak súlya van. A
végzet felé mutat minden, ami kimondatik. A
kimondott szó a végzetteli beteljesülés felé so-
dorja a szereplőket. Ez idő tájt szeret bele
Strindberg a fényképezésbe. Izgalmas esz-
köznek érzi egy újfajta látásmód és új kifejezési
formák felfedezésére. Kikísérletezi az úgyne-
vezett lélektani portrét. A felvételeknek - sze-
rinte - lencse nélküli géppel kell készülniük,
mivel a lencse eltorzítja a valóságot. A modell
szuggesztiónak volt kitéve a hosszú exponálás
alatt. Egy hivatásos fényképésszel egyméte-
res (!) csodakamerát szerkesztettek, s ezzel,
ötperces exponálás során, természetes, va-
gyis emberi fej nagyságú felvételeket készítet-
tek, egészen közelről. E közelképek újszerű
jellemtanulmányok alapjául szolgáltak. Strind-
berget az foglalkoztatta, ami a látható arc mö-
gött van.

Ez érdekli Konter Lászlót is, aki Az apát Bé-
késcsabán színpadra állította. Bár előbb még
megteremtette az előadás közegét. Székely
László nagyszerű színpadképe részben kielé-S
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szembesítse a társaival, hogy végül mi, nézők
se úszhassuk meg ezt a szembesülést. Mégha
egyikünk-másikunk rosszul is lesz eközben.
August Strindberg, „a harag zsenije" a
legmegfelelőbb szövegkönyvet írta meg e
szer-tartáshoz.

„Ne tartsuk különcnek Strindberget - ol-
vashatjuk Kosztolányi egyik színházi recenzió-
jában -, aki megírta a gyűlöletbibliáját, a svéd
családi kört." Az apa életrajzi ihletésű darab.
Mit ihletésű? Strindberg gyanakodott a felesé-
gére! A mű kétségbeesett dühből született
1887-ben. De nem szerelmi háromszöget tár
elénk, nem arról szól, hogy a hősnő megcsalja
a hőst. Az apa a gyanúról, a gyanakvásról szól.
Hogy hős-e az apa avagy sem? A gyanakvás a
főszereplő itt, s az a pszichológiai talajvesztés,
mely a képzelgés és a szorongás útvesztői
közt megsemmisíti áldozatát.

Svédországban Strindberggel kezdődött a
modern színház. Első drámaírói korszakának
naturalisztikus törekvései mindenekelőtt sötét
pesszimizmusában, szélsőséges individualiz

gíti a szerző naturalisztikus enteriőrigényét is,
másrészt: lelki táj. A „svéd családi kör" poklá-
nak helyszíne. Leeresztett függönnyel, való-
sággal zeneműként kezdődik az előadás; Kon-
ter, aki operarendező is, prózai munkáiban sem
mond le a zene démonikus hatásáról. A le-
eresztett függöny nem kifejezetten arra utal,
hogy „hagyományos" színházat fogunk látni -
e probléma láthatóan nem foglalkoztatja a ren-
dezőt -, inkább azt a célt szolgálja, hogy meg-
lepődhessünk a feltáruló színpadképen. Az ol-
dalfalak s a hátsó fal: felnagyított, hatalmas ve-
randaablakok. Az ezüstkeretbe foglalt üvegtáb-
lák mértanias szerkezete fenséges, de egyben
kísérteties légkört teremt. A fehér katedrálüveg
hátul látni engedi a lépcsősort, mely a ház
emeleti szobáihoz vezet. Látni véljük a
zongorát, melyen az apa és az anya
gyermeke, Bertha, kétségbeesésében majd
zongorázni kezd, és jól látjuk a fogast
(gyönyörű naturalisztikus utalás!), melyen ott
lóg a látogatóban épp itt időző Lelkész kabátja.
A mennyezet megismétli az ezüstkeretek
motívumát: üveghatású ugyan, de üres. Négy
ezüstözött lámpatest lóg be a mennyezetről a
játéktér fölé: kvázi műteremvilágítás. Fekete
stílbútorok.

A háromfelvonásos tragédia első felvonása
műtőasztalra helyezi a beteget, és mindjárt föl is
nyitja a hasát. Az apa, a Kapitány és Laura, az
anya konfliktusa - amely feltehetően régóta ér-
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August, Greta és Karin Strindberg (Gersau,
1886)

lelődik - a lányuk, Bertha sorsáról hozandó dön-
tésben éleződik ki. Kinek van joga és kinek van
hatalma dönteni? Strindberg a mű expozíciója-
ként mindjárt a legelső jelenetben megszólaltatja
az alapmotívumot: „az apa sosem biztos". A
probléma a Kapitány katonai beosztottja, Nöjd
(Borovics Tamás) és a cselédlány szerelmi ügye
kapcsán merül fel, de alig időzött bent néhány
percet a szoknyavadász katona, Gáspár Tibor
Kapitánya idegesen kizavarja, holott az imént
épp azért hívatta, hogy megbeszéljék a szüle-
tendő magzat sorsát. Csakhogy a Kapitány irtó-
zik ettől a témától; nem akar vele szembenézni.
Mégis kénytelen rá. A felesége s a közte dúló há-
borúban, mely a jog és a hatalom újrafelosztásá-
ért folyik, pontosan az általa kinyilvánított tézis
fordul majd ellene. A férfiúi fensőbbség Achilles-
sarka az apaság bizonytalan volta; ez a fensőbb-
ségtudat, bár okosnak tartja magát, csak úgy
okos, minta híres tanmese hollója, amelyik óvat-

lanul kiejti szájából a sajtot. Laurát, az anyát
azonban az élet kényszeríti rá, hogy okos legyen.
Ahogyan a hajdan volt róka, ő is felkapja a sajtot.

Laurát Fekete Gizi játssza. Amikor még nem
jött be a színpadra, bátyjától, a Lelkésztől (Vajda
Károly) arról értesülünk, hogy akaratos nősze-
mély volt már kislánykorában is. Hosszú, mély-
zöld taftszoknyájában, ahogy magabiztosan lé-
peget, királynőien hordozva fekete vállkendőjét
(Vágvölgyi Ilona jelmeze), az a benyomásunk
támad: ennek a „hisztérikus" nőnek a nyugalom
az ereje. Nem az lbsen-féle „babaszoba" lakója
ez a sima, rövid, hátrafésült vörös hajat viselő
asszony: nem most ébredt csak rá, miben is élt
eddig, csak most érkezett el számára a
cselekvés órája. A tettet, melyre régóta föl volt
készülve, most végre kell hajtania. „Akkor
erőszakkal kell megoldani" - jelenti ki
szenvteIenül, tárgyilagosan. Pedig ez a mondat
annyit jelent: „Íme, meg-szólaltak a
csatakürtök!" De Laura nem is egy Lady
Macbeth. A hatalmat nem nagyravágyásból
akarja: ahhoz, hogy megtarthassa a gyermekét,
meg kell semmisítenie a Kapitányt. Saját léte a
tét! Fekete Gizi Laurája bölcs és ravasz. Böl-

Önarckép (1891) (Strindberg fotói)

csessége a megaláztatások talaján nőtt ki, ra-
vaszsága a mindennapok edzőmérkőzéseiből
táplálkozott. Félelmetes nyugalom árad a moz-
dulataiból. Látni, hogy sok álmatlan éjszakán
szenvedett meg azért, hogy kérlelhetetlenné ke-
ményedjék. Szája nem ismeri a nevetést, de rá-
talált az irónia vigaszára. Nem hivatásos katona,
mint férje, a Kapitány, de még a zsigereibe is be-
lekódolódtak a stratégia és a taktika íratlan sza-
bályai. Vele ellentétben, halálos nyugtalanság
tartja hatalmában az apát játszó Gáspár Tibort, a
tudós-kapitányt. A félelem dróton rángatja. A háló
ki vari feszítve, a végzetet lehetetlen kijátszani.
Nem is igen iparkodik. „Hős római" módjára ké-
szül arra, ami rá vár.

A strindbergi pesszimizmus feszes és feszült-
ségteli kettősök sűrű egymásutánjából építkezik.
A békéscsabai előadás legfőbb erénye, hogy a
rendező bízott színészei erejében, kibocsátotta
őket lelkük arénájába, egymásnak eresztette
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Gáspár Tibor (Kapitány) és Fekete Gizi (Laura)
(Ilovszky Béla felvétele)

őket, akár a harci kakasokat szokás. Nincs
ben-ne semmi különös, ha egyik-másik néző
rosszul lesz ettől. Mivel a színészek meghozták
azt a - ritka - áldozatot, hogy színészkedés
helyett azt tárták fel önmagukból, ami az író és a
rendező által meghatározott helyzetekben
valóban meg-történik - megtörténhet - egy
emberrel, a néző ráismerhetett a saját
élethelyzeteire. Az előadás valamennyi
szereplője kész volt fölkutatni és föl-tárni
önmagából azt a rejtett arcot, amelyik a lát-ható
kép mögött rejtőzik.

Két különösen szép jelenetét említem meg az
előadásnak. Az egyik az, amikor a Kapitány
kapitulál. Gáspár Tibor őrjöng. Sír, nyüszít,
zokog, már nincs gátlása, nincs hiúsága, már
nem akar semmiféle látszatot fenntartani; a
végső irgalomért esdekel. „Mi az? Te sírsz?
Férfi létedre?" - kérdi a felesége. Fekete Gizi a
közöny és az undor fel-feltörő hullámai között
megcsillantja a gyöngédség, az egykor a
szívében hordott szeretet apró ráismeréseit,
kezébe veszi a férfi meg-viselt arcát, megvetést
érez iránta, elönti a gyöngédség, megsimogatja,
rátör az undor.

A másik jelenet a darab legmegrázóbb lele-
ménye: a dadának kell ráadnia a kapitányra a
kényszerzubbonyt. A dadának, aki szoptatta és
fölnevelte. Íróilag is ez a legsikerültebb jelenet.
Margret mesélő hangnemben idézi meg a Kapi-
tány gyermekkorát: ahogyan mesét mondott ne-
ki, ahogyan kivette kezéből a kést, ahogyan
felöltöztette. A múlt édes emlékű eseményeit
kegyet-len pontossággal időzíti a jelen
kényszerű pilla-

nataira, melyek során a szerencsétlen katona-
ember készséggel átnyújtja neki a pisztolyát, és
a visszaemlékezés varázshatása alatt belebújik
a kényszerzubbonyba.

Bájos, törékeny, hétköznapi és csavaros eszű
Johanna settenkedik Baudricourt várkapitány
elé a Vígszínház előadásában. Csitrimód
szotyolázik, nincs benne semmiféle drámai
emelkedettség. Modern hős: Eszenyi lefokozza
a figura drámaiságát, a hagyományos
játékkonvenció tragikus mártírja helyébe
deheroizált hús-vér nőalakot állít. Nem Jeanne
d'Arc, a szűz jelenik meg a szent inkvizíció előtt,
hanem egy fiatal lány, akinek szemébe vág a
vallatófény. Börtönlámpát eresztenek alá Taub
János rendezésében, Johanna pedig hunyorog,
el is húzódik a fénycsóva alól. Ormótlan
láncokat aggattak rá, súlyos vasakba bi-
lincselték. A vasgyűrűk kidörzsölték a bokáját,
fölsebezték a lábát. Miközben az inkvizítorok (ál-
szent) eszmékről szónokolnak, s le akarják
győzni a legyőzhetetlen szüzet, Eszenyi Johan-
nája nemigen tekinget az égre. A bilincseivel van

Az, ami itt Dénes Piroska és Gáspár Tibor
között végbemegy, Bergman Suttogások és
sikolyok című filmjének halhatatlan pietà-
képsorait juttatja eszünkbe. Amikor Anna, a
cselédlány, bebújik a haldokló Ágnes ágyába,
kigombolja fehér gyolcs hálóingét, és a
szenvedő arcot ráfekteti dús keblére. Rokona
egymásnak ez a két jelenet! Strindberg dadája
azért hajtja végre ezt a szégyenletes feladatot,
hogy legalább olyasvalaki kövesse el, aki
szereti a Kapitányt; a Bergman-filmben is a
cselédlány a szeretet letéteményese.

Íme, a svéd „családi" kör. A rokoni szeretet - a
gyűlölet bibliája. De mégis, ebben a pokolban is
földereng az emberség. Anna mozdulatában,
Margret gesztusában. És a Békés Megyei Jókai
Színház társulatának előadásában. Mert
érintésközelbe hozta a színészek belső arcát.

August Strindberg: Az apa (Békés Megyei Jókai Szín-
ház)

Fordította: Bart István. Díszlet: Székely László. Jel-
mez: Vágvölgyi Ilona. Rendezőasszisztens: Gáspár
Erzsébet. Rendező: Konter László.
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elfoglalva. Kezeivel masszírozza elgémberedett
lábait, vasaktól meggyötört bokáit, vádliját. Meg-
nyálazza mezítelen bőrét, a sérüléseit ápolgatja,
ahelyett, hogy megrendülten hallgatná a gub-
basztó, fekete csuklyás kar szólamait. Nem a le-
endő mártír áll bírái előtt, hanem egy eszes és
pergő nyelvű tinédzser, aki nehezen viseli, hogy
miközben éppen az életéről ítélkeznek, szamár-
ságokkal traktálják.

Ormótlan vallatózsámoly áll a színpad köze-
pén; Johanna csak egy pillanatra ül le rá, mikor
hellyel kínálják, majd körbeszaglássza, oldalára
fordítja az ülőalkalmatosságot, s végül mellé he-
veredik a földre, mint valami díványra. Ennek a
lánynak fontosabb, hogy elviselhetővé tegye az
alig elviselhető szituációt, minthogy ideológiai vi-
tába bonyolódjék vádlóival. Hétköznapi termé-
szetessége kihívóbb, mintha tételesen cáfolná
inkvizítorai tanait, hiszen a hatalmi struktúra
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