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Mai Ibsen felé?

Érdekes dolog az aktualitás. A polgári
színpadokon - legalábbis a szokványos
polgári színpadon - Ibsen elvesztette ak-
tualitását a harmincas és negyvenes évek-
ben. Játszották részben az idősebb nem-
zedék kedvéért, mely megszokta az Ib-
sen-drámákat mint műsordarabokat, ját-
szották mint muzeális értéket, de nem
játszották mint igazán aktuálisat. A sajtó
tele volt azzal, hogy Ibsen poros, elavult,
problémái tipikusan múlt századiak stb.
Azután egyszer csak - az ötvenes évek-
ben - megindult az Ibsen-kultusz. Hogy
ennek mi volt az oka? Sok minden. Az is,
hogy O'Neill és Arthur Miller kétség-
telenül érthetetlenek Ibsen nélkül. Az is,
hogy az esszéisták nem tagadhatták: Ib-
sen a modern dráma kiindulópontja. De
leginkább az, hogy ekkor érkezett el va-
lódi népszerűségéhez az egzisztencializ-
mus (nem filozófiailag, hanem aprópénz-
re váltva), és Ibsen kierkegaardianus in-
ditékai, valamint így értelmezhető szi-
tuációi sokak szemében hirtelen modern-
nek hatottak.

Magyarországra Ibsen viszonylag későn
érkezett el. De a kései érkezés nem
jelentette azt, mintha a polgári sajtó és
közönség nem lépett volna nagyon is ha-
mar túl Ibsenen. A túllépés inkább mö-
gélépés volt, de ez nem változtatott azon,
hogy Magyarországon a negyvenes évek-
től kezdve igazi sikere Ibsennek csak ak-
kor volt, ha drámáit tipikus szerepdara-
boknak fogták fel. Vagy akkor, ha a Peer
Gyntöt játszották - Az ember tragédiája
„sajátos párhuzamaként". Ibsen azonban
nem szerepdrámákat írt. Így, noha Bajor
Gizi a negyvenes években igen érdekes és
helyenként finom Nórát hozott, ha az
akkori Madáchban volt is egy hangulatos
és a baloldali antifasiszta politika
szellemét megtestesítő Ibsen-előadás a
Rosmersholmból (sok szem-pontból ez
járt a legközelebb az igazi Ibsenhez), a
produkciók legfeljebb érintették az ibseni
dramaturgia titkát.

Úgy tűnt, hogy ezek az Ibsen-produk-
ciók a felszabadulás után ösztönzést ad-
nak majd a színházaknak új Ibsen-bemu-
tatók számára. De nem így történt. No-ha
Ibsent játszották, ezek legtöbbször hé-
zagpótló előadások voltak. Műsorpolitikai
hézagpótlást jelentettek, szereposztási
hézagpótlást. Így lett Peer Gyntből La-
dányi Ferenc szerepe, Hedda Gablerből
Sennyei Vera szerepe, s végül a Nórából
Tolnay Klári szerepe. S hangsúlyozni
szeretném, hogy nagyon szép alakítások
voltak ezek, Sennyei Vera Hedda Gablerc
olyan felejthetetlenül okos és olyan
mélységesen gonosz volt, mint amilyen
mély Tolnay Klári Nórájának lázadása. De
nem ezeknek az alakításoknak a mél-
tatására vállalkozik ez a cikk, hiszen még
az idő távolából is emlékezetesek mint
alakítások, mint színészi-művészi teljesít-
mények. Csakhogy az ezekkel kapcsolatos
tapasztalatok megerősítették azt a
hiedelmet, hogy az ibseni színjátszás ma-

gyarországi sikere, aktualitása azon múlik:
sikerül-e a megfelelő színészegyéniséget -
egyet - kiválasztani a főszerepre, és akkor
Ibsen magától megy. Részben ennek
köszönhető az, hogy a norvég drámaköltő
drámái meg-megjelennek ugyan a magyar
színpadon, de csupán mint egyszemélyes
darabok és csupán azok, melyek - úgy
tűnik - lehetnek is egy-személyes darabok.
Nyilván ez a meg-gondolás szülte a
Madách Kamaraszín-ház néhány évvel
ezelőtti valójában halva született -
Rosmersholm-előadását, és ugyanez
vezetett oda, hogy a Vígszín-házban
Págerrel a címszerepben láthattunk egy
John Gabriel Borkmant, melynek
legfeljebb a kulisszái emlékeztettek
Ibsenre.

S ezekről a kulisszákról érdemes még
néhány szót ejteni. Az Ibsen-felfogások
legnagyobb része arra a fikcióra épül,
mely szerint Ibsen világa egy különösen
egzotikus, sejtelmes északi világ. Való
igaz, hogy Ibsennél a népmese és a népi
legenda komoly szerepet játszik a szim-
bólumképzésben. De nem többet, mint
más dramaturgiákban. A tenger asszonya
vagy a Rosmersholm legendavilága
vitathatatlanul tartóoszlop, de nem erő-
sebben és határozottabban, mint ahogyan
pl. Lorca dramaturgiájában vagy bár-mely
más szimbolisztikus törekvésnél
motívummá válik egy-egy népi legenda.
Viszont Ibsenből legtöbbnyire Lagerlöföt
csinálnak, vagy hogy másként fejezzem ki
magam, Lagerlöf szemüvegén át nézik
Tbsent. Ibsennél ezek a népi legendák,
esetleges misztikus utalások arra valók,
hogy túllépjen minden mítoszon. Aho-
gyan a Peer Gynt az összes ilyen utaláson
túl tulajdonképpen a Szerencsés Péter
meséjére épül, és e mese emberi tartalmát
domborítja ki, úgy Ibsennél mindenütt az
illúziórobbantás a lényeg, és a mitikus
utalás alárendelt eszköz. A

zetet kell teremteni, amely alkalmas az igények kielégítésére és a
művészi színvonal és igényesség további növelésére is. Ezt az
igényt csak a meglevő színházak megerősítése útján lehet
kielégíteni és növelni.

A közönségcentrikus színházat a megváltozott helyzetben
egy új hálózati rendszerben kell kialakítani. Az anyagi és
személyi erők koncentrálása, a kevesebbet, de jobbat elve
egyben a több nézőt is megköveteli.

Mindezekhez képest természetesen mérlegelni kell reális
teljesítőképességünket is, és tudni kell, hogy új vidéki szín-
házakat nem építhetünk.

Ha magasabb művészi színvonalon kevesebb előadással, de
több közönséget akarunk, akkor ezt csak a meglevő színházak
megerősítésével és működési területük akciórádiuszának
kiszélesítésével érhetjük el úgy, hogy csak a szín-játszásra
alkalmas helyeken adunk előadásokat. A színház eddigi
tájelőadásainak elaprózottsága nem szerencsés, ehelyett
elsősorban a tartós színházi jelenlétre törekedjék egy-egy
városban, vagy nagyobb településen. Kevesebb, de nagyobb
helyen érjen el több színházi nézőt. Ehhez egy más-fajta játszási
rendet kell kialakítani.

A megfelelő anyagi és műszaki bázis megteremtésén túl
elsősorban olyan művészeti apparátus kialakítására van szükség,
amely egyidőben több helyen is képes egyenlő mértékben
működni.

Az egyes színházak működési területüket a társ megyei
tanácsokkal együtt alakítják ki. A társak nemcsak a működési
terület kialakítására, hanem művészi, tartalmi fel-adatokra,
anyagi-gazdasági feltételekre is kössenek meg-állapodást,
hozzanak létre alkalmi vagy állandó társulásokat vagy egyesülést.

Különböző gondjaink megoldását színházon kívül is keresni
kell, hiszen a gondok okozói is kívülről keletkeznek. Minden
más gondunkat is ehhez képest kell értékelni.



magyar előadások másik problémája volt a
puszta szerepdráma-felfogáson túl ennek a
misztikusnak vagy túlhangsúlyozása vagy
pedig puszta kulisszává tétele. A hangulati
egység pl. a Vígszínház ötvenes évekbeli
Kísértetek-előadásában olyannyira dominált,
hogy helyenként elnyomta a dráma értelmi
és cselekménybeli pergését, vagy teljesen
külön útja volt a nyomott hangulatnak és a
dramaturgiai folyamatnak.

Ezek az általános ellentmondások oda
vezettek, hogy habár volt Ibsen-siker (fő-
ként az említett Madách színházi Nóra-
előadás), mégis azt mondhatnánk, hogy ez
nem Ibsen-siker volt, hanem csupán egy
alakítás sikere. S mindezek a tapasztalatok
meghatározzák azokat a kérdéseket, amelyek
a Vígszínház jelenlegi Solness-bemutatójával
kapcsolatban fölvetődnek. Ugyanis a
Solness építőmester mint művészdráma
valóban egyike azoknak a daraboknak,
melyekben először vetődött fel a XX.
századi irodalom és gondolkodás egyik
legfőbb kérdése. S ha a Vígszínház ma a
Solness fölújítására vállalkozott, akkor
minden bizonnyal részben ennek a
modernségnek az érzése is vezette. De
különleges művészdráma a Solness
építőmesteré. Különlegessége az, hogy
ebben a drámában szinte egybeötvöződnek
azok a motívumok, melyek a XX. század
gondolkodásában és művészetében fontos
szerepet játszottak. A művész mint polgár,
illetve a polgár mint művész - ez önmagában
ellentmondás. Az öregedő művész szerelme
a fiatalság, az ifjúság iránt, ezzel kapcsolato-
san a generációs probléma s végül -
mindezeket összefűzve - az egyéniség
küzdelme az istennel. Vagyis az isten le-
győzése. A munkával, az alkotással. Az
ember isten fölé magasodása. S még so-
rolhatnék más, ezekből következő, de
ezeknek alárendelt problémákat. Olyanokat,
mint a modern fiatalság gátlástalansága,
szókimondása s olyanokat, mint a már
beérkezett ember, a művész mo-
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fortélyait, mint Básti-Solness. De le is
béklyózza. S ez a lebéklyózás maga után
vonja azt, hogy puszta rajongássá silá-
nyuljon vagy tehetetlen dühvé, de sem-
miképpen ne lehessen megbecsüléssé. S
ettől a feszültségtől válik érdekessé először
a színpad, ami egyet jelent azzal, hogy
maivá.

A folytatás ebből a szempontból még
mindig érdekes. Mert megérkezik az igazi
ifjúság képviselője, aki csak abban az
esetben hajlandó lelkesedni, ha a művész
ismét újítani tud. Ez az ifjúság nem a
manírt követeli, nem a szakmai tudást,
hanem azt, ami a művészetben lényeges

az örök fiatalságot. S képes-e erre Básti-
Solness? Az első felvonás művészileg
felvázolt motívumai után úgy tűnik, igen.
Az ifjúság, vagyis a Béres Ilona alakította
Hilda megérkezik, és Básti hirtelen kezd
átalakulni. Elszakad attól a merevségtől,
attól az egy pontra irányult és leszűkült
szellemi rabtartó jellemtől, mely eddig
alakján uralkodott. Viaskodik ugyan
magával, de most már ismét megpróbál
szárnyalni. S ekkor következik a
legérdekesebb. Básti alakítása szerint most
tudathasadás jön létre Solnessben.
Megmarad szellemi rabtartónak, de most
már saját képességeinek rabtartója.
Önszuggesztiós folyamat indul meg benne.
Néha egyenetlenül, csupán hanggal
intonálja ezt az önszuggesztiót, nem hagyja
hatni magára Hildát, aki ugyan szuggerálná
őt, de ez csak Solness közvetítésével
érvényesülhet Básti alakítása szerint. Básti
nem oldódik fel
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dern korban lenyűgöző és varázsos ereje.
Egyszóval nem gyűjtőmedence ez, ha-nem
kiindulópont a XX. század felé.

A Vígszínház előadása éppen ezen a
területen jelent szakítást bizonyos múltbeli
rossz hagyományokkal. Meg akarja - a
legjobb értelemben - lovagolni mind-azt,
ami a Solnessben a modern élet felé mutat,
még akkor is, ha a díszletterv hozzásimul a
naturalista Ibsen-hagyományokhoz. Jánosa
Lajos szinte fagyosan tárgyilagos
díszletterve a legjobb alkalom arra, hogy az
előbb említett motívumokat az előadás
előterébe állíthassa. S ezzel a lehetőséggel
Várkonyi Zoltán rendezése él is. Mindjárt
az első fel-vonásban olyan lelki zsarnoknak
állítja be Solnesst, aki kezében tartja
nemcsak alkalmazottait, hanem feleségét is.
Ragnar művészileg inspirálta valamikor, és
jelenleg is az ő szellemi terrorja érvénye-sül
a fiún. Ennek a szellemi terrornak a
légköre, mely vonatkozik Ragnar apjára,
vonatkozik Kajára, Ragnar meny-
asszonyára, tehát az egész környezetre,
szinte elárasztja a színpadot. Básti Lajos
játékában ez a szellemi terror kerül kö-
zéppontba. Mindegy, hogy mivel, a leg-
ártatlanabb vagy a legártalmasabb esz-
közökkel, de mindenképpen lenyűgözi
környezetét. A fontos, hogy lenyűgözze. S
Bástiban megvan erre az erő. Ragnart azzal
láncolja magához, hogy nem engedi önálló
munkához jutni, Kaját pedig másképp . . .
Másképp, ugyanis Kaja (Pap Éva) belekerül
Básti vonzáskörébe. S ez a rendezés egyik
legremekebb fogása. Pap Évát mágnesként
vonzza Solness, s abban a pillanatban,
ahogy Básti megfordítja az alak pólusait,
máris taszítja. Mechanikusan, mereven,
csaknem hidegen.

S így kezd alakulni a színpadon egy
sajátosan aktuális kérdés. Egy művész-
generáció kérdése, mely vonzza a fiata-
lokat, de egyúttal sakkban is tartja. A maga
művészetének varázsával elbűvöli őket,
megcsillantja szakmai tudását és
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Hilda ösztönzéseire - talán érdekes meg-
oldás volna, ha tényleg föloldódna -, s így a
színpadi játékban furcsa ellent-mondások
keletkeznek. Béres szuggesztív, de nem
sikerül hatása alá vonnia Bástit, s ha már-
már sikerül, Básti ki-kicsúszik a közvetlen
személyes vonzás alól. Béres tele van
szexualitással, s Básti kimondottan
aszexuálisra játssza a figurát. Mégis ebből a
furcsa ellentmondás-sorozatból tör elő a
végén az ifjúság győzelme, még akkor is, ha
Solness lezuhan. Ekkor Béres hihetetlenül
meg-győző. Az, amit nem tudott elhitetni
Bástival, elhiteti a közönséggel. A színpa-
don nem levő Solnessbe Solnesstől
Santiagóig, vagyis Hemingway öreg ha-
lászáig beleérezzük az összes művész-
győzelmet. Az ifjúság újrameghódítását. És
az ifjúság hódítását.

Ezért a Solness vígszínházi előadása az
utóbbi években látott Ibsen-bemutatók
között előkelő helyet érdemel. Határozott
mondanivalója van, és ezt a mondanivalót
néhány döccenő után keresztül is viszi.
Ennek ellenére még mindig kísért és
csupán helyenként kerül háttérbe az, amit a
magyar színjátszás helytelen Ibsen-
hagyományának tartok. Kísért egyrészt a
szerepdarabbá lefokozás. Az előbbiekből
ez érthető is, hiszen ha Solness nem
oldódik fel, ha Hilda nem tudja ténylegesen
megváltani, csupán egy önszuggesztió árán,
akkor még Hilda sem egyenrangú partner
több vonatkozásban. Egyenrangú lehet
ugyanis mint jelenség. Egyenrangú lehet a
belőle áradó sugárzás tekintetében, de nem
egyenrangú a hatás tekintetében. Básti
Solnesse ebből a szempontból az ibseni
szerepjátszás hagyományait követi. Úgy
rajzolja az építőmestert, mint önmaga
megszállottját. Ez a felfogás áttörhetet-
lenné teszi a Solness által önmaga köré
épített köröket, függetlenül azok jellegétől
és irányától. Elhalványítja az olyan

alakításokat is, mint pl. Tahi Tóth László
Ragnarja, akiben igen sok belső energia
feszül a darab elején, de egy pillanatra sem
manifesztálódik; ehelyett a puszta
felháborodás, a tehetetlenség az, ami
egyedül érvényre jut Tahi Tóth Rag-
narjában.

S ami a leglényegesebb, hogy érzésem
szerint ebben az ibseni drámában is ott
bujkál egy, az előadásban alig érintett
modern probléma. Ez pedig Solness já-
tékossága és öniróniája. Solness állandóan
önmagát próbálja ki, állandóan saját
hatalmával kísérletezik, de belül van és
rejtőzik benne egy hallatlan önkritikai
mozzanat. Hilda hatása nem derült égből
lecsapó kislány hatása, hanem erre a
mozzanatra épül. Erre a tényleges belső
vívódásra és bizonytalanságra, az épí-
tőmester egykori nagy művészi céljai-nak
és a mindennapi mesterségbeli telje-
sítménynek az ellentétére. Ez alól az ön-
kritikai mozzanat alól szabadítja fel Sol-
nesst Hilda megérkezése. A régi játék,
melyben Solness önmagát mérte meg,
most egy komolyabb játékba fordul át.
most már önmagát az ifjúságon méri. S ez
a játékosság nem hagyja el végig, ez a
játékosság azért életeleme, mint ahogy
életeleme a legtöbb ibseni hősnek, mert
életútjának tartalma: az alkotás. A meg
nem valósult, a be nem teljesült s a mű-
vész esetében soha nem teljesülő. Ez az
önirónia hiányzik Bástinál mint alap-
motívum. Fel-feltör ugyan, de végül is
Solness alakja mégis egy tömbből való.
Holott ebbe az eredeti ellentmondásba
lehetett volna belekapcsolni az összes
többi szereplőt. Mert a feleség nemcsak
élő szemrehányás és gondos jóasszony,
hanem egyúttal Solness sorsának köz-napi
párhuzama. Éppen azt nem érhette cl,
amire született. Solness tehát nem azért
ideges az asszony minden szavától, amiért
Bástinál. Nem azért tehát, mert nem
reprezentálhatja az ifjúságot. Mert

reménytelen il tengeti az életét. Mert a
hozzá fűződő szexuális kötelékek is el-
vesztek immár. Hanem azért, mert az
asszony élete köznapi mementója a sol-
nessi életnek. Solness építőmester ugyan-
úgy egyszer mászott fel csak a toronyba,
mint ahogy feleségének egyszer lehetett
gondja gyerekekre, s éppen olyan betel-
jesületlen élet az asszonyé, mint a férjé.

Ha ez a bujkáló önirónia színre kerül, és
ha Ibsen iróniája Solness élethazugságaival
kapcsolatban ezen a alapon érthető meg,
akkor eltűnik az az egysíkúan nyomasztó
légkör, amely az Ibsen-előadásokat
jellemzi. Akkor nincs misztikus egzotikum,
és Solness magyarázata a tűzről éppen
olyan gyerekesen önigazoló, mint Hi ld áé
a gyerekkorban ígért királyságról és az
asszonynak a játékbabák e lvesz te felett
érzett fájdalma. Ezek nem tartalmak. Ezek
élethazugságok. Az építőmester
élethazugságának egy-egy téglája a múltból
és a jelenből. S az igazság az, hogy az
építőmester meg akarta próbálni önmagát,
majd Hilda hatására kiderítette, hogy
önmagát és saját hatalmát mindeddig
másokon próbálta ki. Hogy hol kellett
volna? Ez az a kérdés, amely nyitva marad,
de amelyre világos a válasz. S a Vígszínház
mostani Solnessének nagy érdeme, hogy
sok ponton már megközelítette ezt a
valóban illúziórobbantó Ibsent és az
Ibsenről szőtt illúziókat robbantó Ibsen-
színjátszást.

Ibsen: Solness építőmester. Vígszínház.

Fordította: Hajdú Henrik, rendezte:
Várkonyi Zoltán, díszlet: Jánosa Lajos,
jelmez: Láng Rudolf. Szereplők: Básti
Lajos, Békés Rita, Béres Ilona, Deák
Sándor, Zách János, Tahi Tóth László,
Pap Éva, Szatmári Liza, Bodnár Erika fh.

7


