
Ha  mi,  halottak,  föltámadunk  
IBSEN  SZÍNPADA  KÉPERNYŐN  

Születésének  százötve-
nedik  évfordulóján  Ib-
sen,  színpadnak,  drámá-
nak,  színműszerkesztés-
nek,  mint  szakmának  
mestere,  érdekes  bizo-
nyossággal  lepte  meg  a  
szakmán  kívüli  nézőt,  és  
kemény  igazat  árult  el  
életműve  egynémely  
eleméről.  Utolsó  színpa-
di  műve,  a  Ha  mi,  ha-
lottak,  föltámadunk  cí-
mű  drámai  epilógus,  a  
képernyő  kíméletlen  na-
gyítóján,  s  kíméletlen  
csökkentőjén  ugyanak-
kor,  leleplezte  magáról  
—  s  úgy  tetszik,  nem-
csak  önmagáról  —  mi  
benne  a  tartós,  mi  a  ha-
mar  mulandó.  Bizonyos-
sággal  szolgált  szakmán  
kívüli  nézőknek  is,  kik-
nek  annyit  húzták  a  fü-
lébe  a  realizmus  üdvö-
zítő  voltát,  hogy  már-
már  kételkedni  kezdett  
benne,  bizonyossággal  
szolgált  afelől,  hogy  Ib-
sennek  e  drámában  kü-
lönös  affektációkkal  je-
lentkező  szimbolizmusa  
pusztult  el  a  műben  a  
leghamarabb,  lélektani  
realizmusa  pedig  olyan  
modern  maradt,  hogy  
pszichológiai  aberrá-
ciókban  előszeretettel  
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jártas  mai  színpadi  neu-
rózisok  is  megirigyelhet-
nék  tőle.  Sőt,  moder-
nebb,  mert  kevésbé  nya-
katekert,  kevésbé  kere-
sett  és  szándékolt,  mint  
emezekben,  természete-
sebb,  igazabb  és  való-
dibb,  röviden:  reálisabb  
s lélektanilag  jobban  kö-
vethető.  Ibsen  drámai  
művészetének  ez  az  epi-
lógusa  —  hét évvel  e  mű  
keletkezése  után  bekö-
vetkezett  haláláig  nem  
írt  többet  színpadra  —  
ez  a  színpadi  hattyúdal  
önmagán,  mintegy  kí-
sérleti  példányon,  bizo-
nyította  be,  hogy  műve-
ket  csak  a  beléjük  elrej-
tett  valóság  ereje  hitele-
sít  és  tart  életben,  min-
den  rájuk  lakkozott  mo-
dorosság  s  divatszín  el-
pusztul  róluk.  

Ruszt  József  egész  
rendezése,  beleértve  We-
genast  Róbert  hangsú-
lyozottan  színpadias  
díszletét,  arra  töreke-
dett,  hogy  már-már  a  
néző  orra  alá  dörgölje  
Ibsen  drámai  formálásá-
nak  papírmasé,  gyorsan  
gyűrődő,  affektált  ele-
meit.  a  hamar  pusztuló  
külsőségeket.  Viszont  
egyszersmind  hajszál-

pontosan  kidolgozza  és  
kidolgoztassa  a  színé-
szekkel  a  mű  tartalmát,  
a  gondolati  problémákat  
és  a  döntő  lélektani  
konfliktust,  amely  elé  
művész  —  s  nemcsak  
Ibsen-korabeli  művész  
—  életműve  vagy  élete  
megvalósításának  vá-
laszútján  kerülhet.  

A  rendezőnek  ez  a  
szándéka  kivételesen  
egyöntetű,  nagynak  ne-
vezhető  színpadi  elő-
adást  eredményezett  a  
képernyőn,  végsőkig  ki-
dolgozott,  tehát  teljes  
gesztustól  apró  mimiká-
ig  ellenőrzött  színészi  
alakításokkal,  rendkívül  
finom  pszichikai  reagá-
lásaival  e  kamarajáték  
néhány,  jól  megválasz-
tott  szereplőjének.  Ezek-
be  a  reagálásokba  bele-
fértek  a  legkülönbözőbb  
lelkialkatok  árnyalatai,  
a  kíméletlentől  az  egész-
ségesen  át,  az  érzékeny-
től  a  túlérzékenyen  át  
egészen  az  aberráltig  öt  
remekművű  alakításban:  
Törőcsik  Mariéban,  Gá-
bor  Miklóséban,  Almási  
Éváéban,  Békés  Ritáé-
ban  és  Lukács  Sándoré-
ban.  Még  egy  mellékes  
szerepből  is  hitelés,  élő  
alakot  tudott  teremteni  
a  rendező  figyelme  és  a  
színész,  Paudits  Béla  
készsége. 

A  Ha  mi,  halottak,  
föltámadunk  televízió-
változatával  úgy  jelent  
meg  Ibsen  színpada  a  
képernyőn  az  író  más-
félszázados  évforduló-
ján,  ahogyan  Ibsen  élet-
művét  átörökíteni  kell:  
a  maradandót  világosan  
elválasztva  benne  a  mu-
landótól. 
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