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Megszületett-e már
a 150 éves Ibsen?

E cikk apropójául a miskolci Nemzeti
Színház Kísértetek-előadása szolgált -
Ruszt József tévébeli Ha mi holtak fel-
támadunk-rendezésétől most eltekintve az
egyetlen produkció, mellyel a magyar
színházi élet a 150 esztendős Ibsent kö-
szöntötte. Az átlagos színvonalú, a maga
hagyományosságában gondos és tisztes-
séges, de semmiképp sem jelentős elő-
adás önmagában aligha alkalmas általános
érvényű gondolatsor elindítására; másfelől
viszont jubileumi cikket írni konkrét
színházi hivatkozások nélkül sivár
filoszmunka - szomorúnak is érzem, hogy
évfordulós Ibsen-irodalmunk ebben a
kényszerhelyzetben nem eleven színházi
vonatkozású eszmefuttatásokból állt
össze, hanem évszámhoz csak a születési
véletlen révén kötött, amúgy meglehetős
időtlen protokollcikkekből. Így hát a
következőkben hibrid jegyzeteket
fogalmazok, melyek műfaja - sajnos - nem
lehet valami kritikai esszéféle, de
remélem, nem válnak ünnepies em-
léksorokká sem.

Ahhoz képest, hogy a 150 éves Ibsen
színpadi utóélete egy évszázadnál is
rövidebb még, ez a pályafutás szokatlanul
gazdag éles fordulatokban. A kezdeti
közbotrányok, harsány szenzációk már
színháztörténeti közhelynek számítanak
(bár egyikükről, mely számomra
legalábbis újdonság volt, mostanában
olvastam csak: Antoine 1890-es párizsi
Kísértetek-bemutatójára akkora tömeg
gyűlt össze, hogy a negyedben több mint
egyórás teljes forgalmi dugó keletkezett -
azt hiszem, ezt a rekordot színházi
esemény már soha nem tudja megdön-
teni). Ezután következtek a konszekráció
évtizedei: Ibsen bevonult a nagy
klasszikusok galériájába, minden magára
valamit adó európai és észak-amerikai
színház épp úgy tartozott játszani őt, mint
Shakespeare-t vagy a görögöket. Meg-
íródtak a könyvtártermeket megtöltő
monográfiák, s egy-egy drámája vagy
figurája körül kialakultak azok az asszo-
ciációs és értelmezési zónák, melyek
századunk első évtizedeinek színház-
művészei számára megfelelően tágas,
egyéni tehetségükhöz képest elég szabad

és mégis biztonságosan körülírt terepet
nyújtottak. Az Ibsen-drámák nézői előre
tudták, milyen átfogó értelmezésben látják
majd az épp sorra kerülő művet; a
meglepetés lehetőségét és izgalmát pedig
garantálták a nagy színészegyéniségek,
akik számára az Ibsen-szerepek kötelező
próbatételt jelentettek pályájuk minden
szakaszán. Aki már túl volt Hilda
Wangelen, az később eljátszhatta Nórát,
majd Heddát, míg végül eljutott
Alvingnéhoz; az egykori Peerek és
Oswaldok pedig Rosmerként, Gregers
Werleként, majd Solnessként vagy Bork-
manként bővíthették lexikonbeli szócik-
keik anyagát. A jól megcsinált darab
dramaturgiai kánonját ezekben az évtize-
dekben nemhogy nyűgnek nem érezték,
hanem éppenséggel ezen a címen ér-
tékelték a legmagasabbra a mester géni-
uszát; a zárt színpadi térben fénykorát ülte
a lélektani realizmus, amelyet hol jól, hol
rosszul békítettek össze a szimbolikával,
többnyire olyasformán, hogy az utóbbit
szemérmesen belekomponálták a
szereplők magatartásába, lelki habitusába.

Természetesen e hagyományon belül is
különböztek egymástól az egyes pro-
dukciók, amelyek valamiképpen bele-
helyezkedtek az „itt és most" koordináta-
rendszerébe, a kor ízlése, elvárásai,
problémái átszűrődtek a kulisszákon. Ám
az alapállás mégis az író „eredeti
szándékának" kutatása és deklarált tisz-
teletben tartása volt. Persze ez az eredeti
szándék bajosan rekonstruálható; még az
oly szárazul tudatosnak hitt Ibsen sem
látszik e téren igazán megbízható-nak. (Ki
hinné, ha nem volna rá dokument, milyen
energikusan hárította el magától a női
emancipáció bajnokának babérjait? Íme
saját szavai: „Biztosan roppantul
kívánatos dolog a nőkérdés megoldása,
már amúgy mellékesen. De fő célom
igazán nem ez volt. Az én fel-adatom az,
hogy embereket ábrázoljak." De e
bonyodalmakat beszámítva is azt
mondhatjuk: a rendezés elsősorban Ibsent
magát akarta megérteni, nem pedig az
előadás helye és időpontja által meg-
határozott közönség, sőt, közösség vi-
szonyát egy halott klasszikus világához.

És ekkor egyszer csak kiderült, hogy
Ibsen világa túlságosan is könnyen ért-
hető. Tézisdrámákat írt, olyan tézisek-kel,
amelyek azóta vagy megoldódtak (lásd
nőkérdés), vagy megcáfolódtak (lásd
biológiai determinizmus). Tette pediglen
mindezt egy avuló, már csak a
bulvárszínházban dívó dramaturgia

sémáival, száraz, szenvtelen nyelven és
olyan átlátszóan, olyan előre kiszámít-
ható mechanizmussal, hogy Karinthy
Frigyesre szinte már nincs is szükség;
nem kell a „kénguru", épp elég nevetséges
maga a vadkacsa is, az öröklődő daganat
az agg Wekerle lelkén semmivel sem
groteszkebb, mint Hedwig ténylegesen
örökölt szembaja; a legjobb Ibsen-
paródiákat maga Ibsen írta, csak az a baj,
hogy ő komolyan vette őket. Egy
nyugatnémet kritikus summázza
szellemesen azt az Ibsent, aki botrány-
kőből, majd megszentelt klasszikusból
néhány röpke évtized alatt pejoratív
meghatározások szemelvénytára lett:
„Arthur Miller - amerikai visszahanyatlás
Ibsenhez. X. színész olyan elkeseredetten
pszichologizál, mintha Ibsen-szerepet
játszana. Y. szerző bedől olyan
problémáknak, amelyek réges-rég Ibsen
irattárában porosodnak. Az akkurátus
ibseni dramaturgia itt már valóban csődöt
mond" stb. stb.

Így aztán Ibsenre egyszer csak ráborult a
szemérmes csend. Jó néhány évre
világszínházi viszonylatban is kiment a
divatból. A világégést világok borulása,
újvilágok felderengése követte, s mivel a
kortárs drámairodalom mindezzel egy-re
kevésbé tudott lépést tartani, szükségképp
alakult ki a rendezői színház, amely ugyan
- kellő számú és megfelelő színvonalú
egykorú művek híján - épp a klasszikusok
átértékelése terén érte (és éri) el
csúcspontjait, de úgy tetszett, Ibsen épp
ehhez a mához szóló transz-pozícióhoz
nem nyújt fogódzót; élet-műve annyira
zárt, lekerekített, homo-gén, hogy a
rendezői gondolat dramaturgiájának és
világszemléletének merev páncélján
egyetlen olyan rést sem talál, amelyen
beférkőzve az egyes művek időtlen lelkét
a magáévá tehetné, önmagához és jó
esetben a mához idomít-hatná. A rendezői
színház és a klasszikus dráma mézes
éveiben a kísérletező szellemeket a
sokfelé nyitott, „levegős" drámák
vonzották; elsősorban a tegnap, ma és
alighanem holnap is örök és egyszersmind
a nap minden percében, a földgolyó
minden pontján más és más Shakespeare,
a legmaibb érzékenységgel számtalan
húron együtt rezgő Csehov, azután a
titokzatosságukban ezernyi megfejtést
kínáló nagy görögök, a szertelenül tagadó
és szertelenül álmodó romantikusok vagy
az értékrendek fel-bomlására már
modernül reagáló „izmusok" színháza.
Ibsennel, csakúgy, mint még jó néhány
XX. századi klasz-



szikussal, elsősorban Bernard Shaw-val és
Gerhart Hauptmann-nal a rendezői színház
sokáig nem tudott (és a két utóbbi
esetében mindmáig nem tud) mit kezdeni.
Henrik Ibsen túl közel volt és túl messze;
túl friss halott volt, és ezért nagyon öreg
halott.

*

A magyarországi Ibsen-kultusz is
nagyjából ezt a fejlődésvonalat követi. A
felszabadulás utáni nagy Ibsen-előadások
színészcentrikusak voltak, Apáthi Imre
1948-as Hedda Gablerjétől Várkonyi
Zoltán 1969-es Solness építőmesteré-ig. Két
évtized e két határdátuma közé esnek
olyan fényes emlékű esték, mint Bozóky
István 1954-es Nórája, Gellért Endre
1958-as Peer Gyntje, Horvai István 1965-
ös John Gabriel Borkmanja. Kiváló rendezők
szignálták tehát e produkciókat, melyek a
kor magyar szín-játszásának legmagasabb
színvonalán álltak, és lényeges pontokon
kapcsolódtak a közönség igényeihez és az
időszak legfrissebb hazai művészi
törekvéseihez, mégis, azokban, akik
láthatták őket, első-sorban Sennyei Vera,
Tolnay Klári és Tímár József, Ladányi
Ferenc és Gobbi Hilda, Páger Antal,
Sulyok Mária és Bulla Elma, illetve Básti
Lajos játékának emléke él tovább. Az
előadások legfőbb vonzerejét,
korszerűségük lényegét az ibseni
figuráknak a modern pszichológiához és a
rendelkezésre álló nagy színészekhez
adaptált megjelenítése biztosította.

A hetvenes évek kezdetétől aztán a mi
Ibsen-kultuszunkban is megmutatkozott az
a bizonyos, világjelenség-számba menő
zavart feszengés, amely most a 15o.
évfordulóra is rányomja bélyegét. Igaz,
egy s más azért történt a Solness óta. A
Madách Színházban Lengyel György, a
Peer Gyntöt és a Hedda Gablert rendezve,
elsősorban a szereplő-gárda
megfiatalításával kísérletezett, ám ez nem
tűnt elegendőnek. Bármily ki-tűnő
művészek is Huszti Péter és Psota Irén,
illetve Almási Éva, Bálint András és
Juhász Jácint, mégsem homályosíthatták el
a nagy elődök emlékét, holott azok
részben valóban idősek voltak
szerepükhöz, részben egy korábbi rea-
lizmusértelmezést képviseltek. Nem fel-
tétlenül azért történt ez így, mert a fiatal
művészek színészi erejéből nem tellett
volna a korábbi nagy alakítások mai
egyenértékűjének megteremtésére; a ha-
gyományos Ibsen-értelmezés alól futott

ki végképp a talaj. Ezek az előadások nem
voltak annyival gyengébbek az
emlékezetes „nagy produkcióknál", mint
amennyivel gyengébbnek tűntek; és e
nemben sokkal jobb előadások sem
hatottak volna már meggyőzően.

Hosszú évek után 1974-ben aratott Ibsen
ismét nagy művészi és közönség-sikert: A
nép ellenségével Szinetár Miklós
rendezésében. Pedig Szinetár sem avat-
kozott bele erőszakos rendezői kézzel a
drámába, egyszerűen - és persze a „kon-
zervatív" Arthur Miller támogatásával -
megkereste és kiemelte a mondanivaló
legaktuálisabb szálait, a kispolgári kon-
zervativizmuson megtörő jobbító szán-
déknak, a közélet fertőzöttségének, a
becsület magányosságának mai kicsen-
géseit. Ez az előadás mérföldkő volt a
hazai Ibsen-kultusz történetében: első-
sorban úgy vonult be a köztudatba és az
emlékezetbe, mint Szinetár, a rendező
produkciója, ami persze nem csorbítja a
két jelentős főszereplő, Kállai Ferenc és
Őze Lajos interpretációjának érvényét.

A sikerhez minden bizonnyal hozzá-
járult, hogy a fordítást Miller angol szö-
vege nyomán készítette egyik legszebb
tollú műfordítónk, Vajda Miklós, és ezért
a dialógus olyan drámai költőiséggel telt
meg, amilyet addig egyetlen magyar
Ibsen-előadás sem hordozott.

Taxner-Tóth Ernő emlékező cikkének
(Magyar Hírlap, 1978. márc. 19.) egyik
alapvető gondolata a magyar - és nem-
csak magyar - Ibsen-fordítások vészes
elégtelenségével kapcsolatos; Georges
Steinert idézi, aki szerint ezekben a for-
dításokban „fölmérhetetlen költői értékek
vesznek el". Valószínű, hogy a rendezői
kezdeményező kedv lelohasztásában e
fordítások igencsak ludasak; célra-törő
prózaiságuk, paradox bőbeszédűségük
(amennyiben ugyanis egyfelől roppant
tömörek, másfelől viszont mindent
közölnek, semmit sem bízva a színház
másfajta közlési lehetőségeire) úgy szegi a
rendező lendületét, akár a túl könnyen
kitáruló nő a férfiét, aki maga akar hódító
lenni, és olyan titkokat vár el szerelme
tárgyától, melyek csakis őelőtte, az ő
varázsszavára nyílnak meg. Maga Ibsen
egyébként mintha ráérzett volna majdani
balsorsára, és előre próbálta biztosítani
majdani rendezőit saját, igenis még
bontatlan titkairól: „Senki nem akarja
megérteni, hogy én szenvedélyes író
vagyok, akit csak szenvedéllyel szabad
játszani, másképpen soha."

A miskolci előadás - a jubiláris év
egyetlen Ibsen-előadása magyar szín-
padon - egyébként hagyományos Ibsen-
tolmácsolásunknak volt kései folytatása,
kétszeresen is jelentéktelenségre kárhoz-
tatva: nélkülözte az önálló rendezői

Henrik Ibsen: Kísértetek. Blaskó Balázs (Osvald Alving) és Kovács Mária (Helene Alving) (Miskolci
Ne mz et i Színház )



koncepciót, és kárpótlást ezért a színészi
megvalósítás nagyszabású voltával sem
nyújtott. A három idősebb szereplőt a
társulat jeles, de parancsoló erejű szug-
gesztivitással nem rendelkező erői ját-
szották, a két fiatalt pedig kezdő, a szerep
helyett inkább még csak saját egyé-
niségüket keresgélő színészek. Szűcs
János, Peter Brook szavaival, „a művet
akarta megszólaltatni" (ami Brook szerint
soha nem sikerülhet), az annyit csodált
görög sorstragédia-szerkezet tiszteletteljes
kibontásával, ahelyett, hogy mai
szemszögből fogta volna vallatóra. A
méltányosság kedvéért megjegyzendő: a
Kísértetek alighanem az egyik legzár-
kózottabb, legnehezebben oldódó Ibsen-
darab, s nem véletlen, hogy az - alant
vázolandó - Ibsen-reneszánsz is mindmáig
érintetlenül hagyta. Úgy lát-szik, a mai
gondolat számára itt a legnehezebb
megtalálni azt a bizonyos rést, mert a már-
már öncélúan tökéletes kompozíció, ama
bizonyos biológiai determinizmus és az
önmagát túl készségesen értelmező
szimbolika mintegy hármas acélpántba
szorítja a dráma lelkét. Nem kívánok a
rendezők dolgába kontárkodni, mégis
megkockáztatnám, hogy a lehetőség
elsősorban a szereplők körvonalainak
„fellazításában" rejtőzhet; titkukat,
drámabeli magatartásuk indítékait,
legalábbis számunkra, mai nézők számára,
eddig a legpedánsabb filoszmódszerekkel
elvégzett pszichológiai elemzés sem tárta
fel. Alvingné ma nem lehet egyszerűen
tragikus anya, Oswald vétlen és gyanútlan
áldozat, Manders lelkész problémátlan
belvilágú, kenetteljes reakciós.
Mindhármukban rejtőzik annyi belső
konfliktus, feszültség, ellent-mondás,
amely megfelelően kihordva széthasogatja
a szabályszerűség látszólagos evidenciáit,
mégpedig nem hol-mi öncélú
modernkedés érdekében, ha-nem épp
azért, hogy általuk önmagunkra, mai
feszültségeinkre, generációs
problémáinkra ismerjünk. Hermann István
már az 1957-es Kísértetek-bemutató
kapcsán felvetett egy érdekes és
alighanem igen termékeny lehetőséget:
Alving kapitány rehabilitálását. Szerinte a
dráma leleplező ereje még iszonyatosabbá
válik, ha feltételezzük, hogy a kapitányt a
társadalom és a családi miliő
kicsinyessége, hazug mivolta sodorta a
züllésbe, a bordélyokban valamifajta
lázadás vetélődött el. E gondolat kiak-
názása Oswald „örökségét" is átélhetőbbé
teheti. Ha a szerencsétlen fiú agy-
lágyulása csak biológiai önmagát jelenti,

akkor valóban egy újabb Karinthy-féle
„lelki daganattal" van dolgunk, s a je-
lenség, még ha tudományosan érvényes
lenne, drámai esetlegességében akkor is
komikus. Oswald öröksége sokkal
súlyosabb: az apák által berendezett világ
ellentmondásai zúdulnak rá, és ezzel az
örökséggel érzékeny alkatú fiatalok ma is
nehezen birkóznak.

*

Írásom befejező részében ingoványosabb
talajra lépek. Nem szívesen szólok olyan
külföldi előadásokról, melyeket csak a
kritikai visszhang alapján ismerek.
Ráadásul ez a visszhang sok eset-ben
erősen polémikus, és tudom: ha olvasva
az egyik tábor véleményét érzem
meggyőzőnek, könnyen lehet, hogy maga
a színházi élmény a másik táborba
állítana. Egyvalami azonban kétségtelen,
objektív tény: a legutóbbi évtized során
Ibsen utókora ismét gyökeresen új irányba
fordult. A halála után többszörösen
eltemetett norvég mester a rendezői
színház érdeklődésének fókuszába került.
Nyilván nem azért, mert a rendezők
darabhiányban szenvedtek vagy úgy
vélték, egy ilyen formátumú klasszikust
mégse szabad lomtárba utalni (ez utóbbi
inkább kultúrpolitikusi-színházvezetői
szempont lehet). Arról van szó, hogy az
első kezdeményezések után kiderült:
Ibsen teátrális rehabilitációja izgalmas,
tartalmilag-formailag gazdag
lehetőségeket kínáló vállalkozás. És ha
megnézzük, kikhez fűződnek az elmúlt
évek legsikeresebb Ibsen-rendezései, a
listán számunkra is sokatmondó neveket
találunk, Ingmar Bergmantól Jonathan
Milleren, a Karge-Langhoff pároson át
Peter Zadekig és Luca Ronconiig.

Ugyancsak ténykérdés az is, hogy ezek
a rendezői kísérletek az ibseni élet-műnek
(egyelőre?) csak néhány alkotását érintik,
elsősorban a Hedda Gablert és a
Vadkacsát, rögtön utánuk a N ó r á t .
Nemcsak azért, mert e drámák hősei a
legalkalmasabbak arra, hogy az Ibsen
utáni fél évszázad legmodernebb pszi-
chológiai felfedezéseit kipróbálják rajtuk;
ez inkább csak a Hedda Gabler
vonzerejére ad részleges magyarázatot,
lévén itt a címszereplő valóban alkalmas a
frigiditás vagy a frusztrált szexualitás s az
általuk kiváltott destruktív
magatartásformák klinikai demonstrá-
ciójára (Ingmar Bergman rendezése, úgy
tűnik, erre alapozott). Az érdeklődést
sokkal inkább az magyarázza, hogy

e drámák társadalom- és emberábrázolása
a legnyitottabb, belőlük vezet a legtöbb
szál a mai makro- és mikrokozmo-
szokhoz.

Bizonyítékul hadd vázoljam röviden
néhány jelentősebb produkció fő irányát,
megkísérelve, hogy a kommentálástól
tartózkodva csak az objektívnek tetsző
jellegzetességekre szorítkozzam.

A Hedda Gablert Ingmar Bergman
először 1968-ban Stockholmban, majd két
évvel később az angol Nemzeti
Színházban rendezte, vörös, kalitka-szerű
spanyolfalak között, filmszerű
eszközökkel, a jelenetek egymásba való
átúsztatásával. A színpadon látható volt
Hedda budoárja is, a zongorával, a tü-
körrel, a pisztolytokkal, és a nézők - pár-
huzamosan a szalonban zajló jelenetek-kel
- tanúi lehettek az asszony magányos
tevékenykedésének, hallgatózásainak, ál-
modozásának, néma kínlódásának, a vé-
gén pedig öngyilkosságának, melyet a
tükörbe nézve követ el. A közönség eleve
felkészülhetett a tragédiára: egy hosszú
expozíciós némajátékban Hedda, a
terhességi hányinger kínjai között,
mindent elárult magáról - gőgjét és
szorongásait, narcizmusát és saját
asszonyiságával szembeni undorát, szilaj
energiáit és kiszolgáltatott, sebezhető
érzékenységét. Az előadás, úgy tűnik,
döbbenetes hatású kórképe volt egy
szexuális neurózisnak, ami azt jelenti,
hogy a tartalmi újítások csak Hedda
pszichológiájának átértelmezésére szo-
rítkoztak; egyes kritikusok Bergmannal
szemben védelmükbe is vették Ibsent, aki
hősnője bukásában társadalmi jelenséget
is látott.

Mélyebbre ástak a dráma rétegeiben a
legfrissebb nyugatnémet rendezések. Pél-
dául Peter Zadek, a nálunk is izgalmat
keltő bochumi enfant terrible tőle szokat-
lan mérséklettel közelített a műhöz.
Koncepcióját így fogalmazta meg: Hedda
a házassággal biztosítani akarta magát,
abban a meggyőződésben, hogy Tesman
polgári-kispolgári világa anyagi bázist
nyújt számára, ő viszont mindvégig
megőrizheti saját életstílusát és erkölcsi
normáit. Mikor rádöbben, hogy a Tes-
manok világában nem lehet büntetlenül
helyet kérni, és a tábornok büszke lánya
manipulálóból manipulálttá vált, elveszti a
talajt; szégyene, kudarca, helyzetének
kilátástalansága sodorja egyre mélyebbre.
Játszódik pedig mindez - 1950-ben, a
gazdasági csoda Németországának egy-
szerre roppantul elfoglalt, sürgő-forgó, ám
belülről bénultan lomha, szellemileg



kiüresedett polgárai között, „a szorgos
tunyaság és a korrekt korrupció világában".
A Heddát összeroppantó környezet
egyenként átlagos, sőt, szinte rokonszenves
figurákból áll, akik összességük-ben
alkotnak hátborzongató kollekciót.

Lényegében hasonló koncepciót foko-
zott a groteszk démoniságig a nyugat-
berlini Schillertheaterben Niels-Peter Ru-
dolph, ugyancsak 1977-ben: ő külsőleg is
kivetítette a figurákban lappangó ször-
nyeteget. A férfiszereplők katonásan nyírt,
kitömött, mozgó hústornyok, George Grosz
karikatúráinak modorában - a revansista
Németország (ma sem ismeretlen)
exponensei. Hatalmas keblekkel és farral
ékeskedik még a szerény Elvstedné is, és a
frigid Hedda - aki egymaga őriz emberi,
sőt, a normálisnál is sokkal törékenyebb
formákat - féktelen erotikát mímelve
próbál egy ideig beleilleszkedni ebbe a
világba, ahol, maga is tudja, nincs hely
számára, és halálát végül felszabadult
megkönnyebbülés fogadja: Tesman és
Elvstedné, a két húskolosszus, végre
egymásra talál. Míg Zadek rendezését
ezúttal osztatlan elismerés fogadta,
Rudolphé a kritikusok egy részét heves
tiltakozásra ingerel-te. Távolról úgy
tetszik: ezúttal Rudolph rendezett Zadek-
féle előadást, Zadek pedig inkább,
mondjuk, Peter Stein-félét.

Az abszurd irányába tolta a Heddát a

drámaíróként és filmrendezőként is is-mert
Rainer Werner Fassbinder a nyugat-berlini
Volksbühnében, 1973-ban: miközben a
szereplők ketrecbe zárt álla-tok módjára
kerülgették egymást.

Említsük meg a londoni Royal Court
1972-es előadását is, melynek legfőbb
nevezetessége nem a rendező személye
volt, hanem az adaptálóé: kortársi szen-
vedély és kollegiális tapintat Arthur
Milleréhez hasonló elegyével John Os-
borne nyúlt a szöveghez, hogy kimutassa
Hedda Gabler és Jelena Andrejevna
Szerebrjakova rokonságát. Az előadást egy
többre hivatott, elfecsérelt élet tragikuma
lengte be, amelynek felelőssége megoszlik
az egyén és a társadalmi rend között. A
kritikákból úgy tűnik : Anthony Page
rendezésében itt olyan rokonszenves és
érdekes modern realista produkció
születhetett, amely alapján a Szinetár-
Miller-féle A nép ellenségéhez fogható.

A Vadkacsát ugyancsak rendezte, 1972-
ben, Ingmar Bergman. Ezúttal is a
filmszerű látásmód dominált: Ekdalék
padlásszobája mint fikció, a nézőtérre
került, és így valamennyiünk szép és fő-

Jelenet Ibsen: Kísértetek című drámájából. Manders tiszteletes: Somló Ferenc, Osvald Alving: Blaskó
Balázs és Helene Alving: Kovács Mária (Miskolci Nemzeti Színház) (Veres Attila felvételei)

segítségével. Az Ekdal-ház három töké-
letesen egyforma, rideg, fehér szobából áll;
mindegyikben megtalálható a vad-kacsa
úszómedencéje; de a válaszfalakat csak a
nézők látják. A szereplők azt hiszik,
társaságban vannak, beszélgetnek, holott
valójában üres kalitkákban
monologizálnak; viszont amikor valóban
találkozhatnának, vakon mennek cl egymás
mellett, nem veszik észre egy-mást. Csak a
halál reális: Hedvig ön-gyilkosságakor a
három szoba néhány pillanatra egymásba
olvad, a válaszfalak eltűnnek, és a
szereplők most nézhetnek először egymás
szemébe. De még a katasztrófa sem
rázhatja fel tartósan az elidegenedettség
foglyait. Gina rövid könnyontás után
elmegy hímezni a jobb oldali szobába, az
öreg Ekdal szipogva pöszmötöl tovább a
bal oldaliban: a válaszfalak ismét állnak,
Hedvig hiába halt meg. . .

A dráma egyik világhírű, több kritikusa
által „végleges érvényűnek" minő-sített
előadását magyar színházi emberek is
látták: a berlini Volksbühnében rendezte
1975-ben a Manfred Karge-Matthias
Langhoff páros. A díszlet és benne a
fényképezésmotívum jelentősége itt is
elsőrendű volt. A színpadtér - Molnár Gál
Péter szavaival - „mintha egy ómódi
fényképezőgép harmonikazsákja volna... s
„a kazetta mélyén, a hátsó színpadon
rendkívül élesre exponált kép": Werle
fényűző melegháza. A játéktér közepére
kerül aztán az Ekdal-lakás, amelynek
„szedett-vedett kispolgári komfortja. . .
mögött és fölött ki-látszik mindvégig az
első felvonás üveg-házdíszlete, egy távoli
pompának a szereplőkre nehezedő
jelzéseként. Egyetlen pillanatra sem lehet
megszabadulni a

lösleges álmait énekelte meg vagy leplez-
te le - úgy tűnik, tetszés szerint. Érdekes
egyébként, hogy itt is, akárcsak az ezt
követő Vadkacsa-rendezésekben, döntő
funkciót kap a díszlet: a fényűző Werle-
szalon, a sivár Ekdal-ház és a menekülés
illúzióját jelképező padlás megtervezése,
elosztása már a rendezés mondanivalóját is
sűríti. Peter Zadek 1975-ben Hamburgban
a padlást akváriumként függesztette a
nézők feje fölé; sápadt, tünékeny fénye azt
a csekélyke világosságot, szépséget
jelentette, amelyre a mai sivár, könyörte-
len valóságban a szereplőknek is, a né-
zőknek is annyira szükségük van. Zadek
épp ezért ítéli el szigorúan Gregers Werlét,
mert úgy véli: ezt az illanó, tünde
fénysugarat csak annak van joga elvenni
tőlünk, aki ad is helyette valamit. (Gregers
egyébként - és itt már ráismerünk az
Othello Zadekjére - fizikailag is megkapja
a magáét: fejét véresre veri egy
fagerendán, Ginától csattanó pofont kap,
majd beleszalad Hjalmar kétségbeesetten,
vakon csapkodó öklébe.) Ennek meg-
felelően az összes többi szereplő rokon-
szenves, szánandó áldozat volt; még az
öreg Werle is megtört, szenvedő aggas-
tyánként jelenik meg. Mégis, még Gre-
gersnek is van mentsége: egy élet csődjét
kompenzálja. Zadek indulata első-sorban a
cinikus és defetista Relling ellen irányul,
aki a tragédia beteljesülése-kor
diadalmasan szalad fel a nézőtérről a
színpadra, és megtapsolja önmagát;
szerinte az emberiség csak ilyen meg-
váltókat érdemel.

Luca Ronconi 1977-es pratói Vad-

kacsája a dráma világának alaptörvénye-
ként az elidegenedettséget hangsúlyozza, a
művész ismert szimultán színpadi
koncepciójának új, leleményes változata



négyszemközt

gazdag nagykereskedő nyomasztó jelen-
lététől. . .", s amikor a végén Hjalmar
behozza Hedvig holttestét, „hirtelen a
távolból, mesevilágként látunk bele Wer-
léék gazdag világába, amely ott húzódik
meg minden történés mögött".

Ebből az objektív leírásból is kitetszhet,
hogy az NDK-beli művészek első-sorban a
dráma társadalmi tartalmára koncentráltak,
a személyi tragédiákat az
osztálytársadalom vastörvényeiből ve-
zették le, képzeletgazdag, modern meg-
látásokkal és eszközökkel. Figyelemre-
méltó azonban épp ebben az összefüggés-
ben a fényképészmotívum, mert az
elnyomottak öncsalási kísérleteire, tehát
személyes felelősségére is fényt vet.
Hjalmar tudomást sem vesz érte dolgozó,
áldozatos családjáról, legföljebb mikor
érzelgősen átkarolja őket, mintha egy
családi tablóhoz állnának modellt. Még
döbbenetesebb a befejezés: az elvetélt
művész úgy győzi le fájdalmát és lelki-
furdalását, hogy művészfotót készít a
halott Hedvigről. A lehulló függönyre
vetül aztán a kép, vádlón a maga üres
szépségében: egy gyönyörű fiatal lány
tágra nyílt szemébe nézünk, és tudjuk: a
szemhéjat mesterségesen pöckölték fel.

*

„Ibsent csak rettenve bámulta a mai
ember. Megkoszorúzta és hazugnak ha-
zudta, mert érezte, hogy Ibsen veszedel-
mesebb mindenkinél, aki Spinoza óta
Tolsztojig élt." Kortársa, Ady Endre írta e
sorokat. Alig néhány évvel később Kárpáti
Aurél már egész másképp vélekedett:
„Ibsen darabjainak túlnyomó része,
elvesztve eszmei aktualitását, a
tézisdrámák szokott sorsára jutott: meg-
hervadt, elfakult. A társadalmi problé-
mákat feszegető, nemrég még friss írá-
sokon száraz porzó zörög."

Századunk hetvenes éveiben úgy tet-
szik: Ibsen mégiscsak veszedelmes mű-
vész. Igaz, erről egyelőre csak újság-
olvasóként, jó esetben turistaként érte-
sülhetünk. Rendezőinken múlik, hogy a
következő évek magyar nézői dönthes-
senek: Ady vagy Kárpáti Aurél igazságát
fogadják-e el.

Henrik Ibsen: Kísértetek (Miskolci Nemzeti
Színház)

Díszlettervező: Gergely István.
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VINKÓ JÓZSEF

A színház
és a homokfestészet

Beszélgetés Bodrogi Gyulával

Van Csurka István Nagytakarítás című
szatírájában egy jelenet, ahol Borsós
Gábor, a semmibe vett, megcsalt kis-
ember felkeresi felesége szeretőjének, a
nagymenő Lovasnak a feleségét, s apró-
lékosan tájékoztatja mindenről. Lovasné
először egy szót sem hisz el az egészből,
később meghajol a tények súlya alatt, s
Borsósnak szegezi a kérdést: „Nem va-
gyok kíváncsi semmi másra, csak arra, mit
tehetek én ebben a piszkos ügyben."
„Sokat, nagyon sokat, sokkal többet, mint
én - válaszolja Borsós -, pedig én már
úgyszólván mindent megtettem, ami
emberileg lehetséges." A próbák során
Bodrogi Gyula ezt a mondatot eleinte úgy
mondta, hogy lehajtotta a fejét, s
megpróbált némi részvétet kicsikarni
magának. Majd később cinikusan szét-
tárta karjait, s fél szemmel Lovasnéra
sandítva, a hatást leste. Mindkét mozdulat
csak egy-egy vonását fejezte ki az
alaknak. Aztán a bemutatón Bodrogi nem
csinált semmit, csak szárazon, szenvtelenül
„beszúrta" a mondatot. A néző mégis
rögtön megérezte Borsós Gábor alapvető
tulajdonságát, azt, hogy minden
konfliktusát valaki másra akarja áthárí-
tani, s mindig más a hibás, pedig ő már
úgyszólván mindent megtett, ami „em-
berileg lehetséges". Bodrogi akkor
mondta ezt a mondatot először így,
amikor már a teljes szöveget tudta.
Amikor a gesztusok átengedték helyüket a
szavaknak, s amikor a színész (Bodrogi)
elvesztette a színpadi alakot (Borsóst).

Nem sokkal később Bodrogi két szín-
házi előadást is rendezett. Az egyiket Volt
egyszer egy kabaré címmel a Radnóti
Miklós Irodalmi Színpadon, s egy mási-
kat, Georges Feydeau Zsákbamacska című
vaudeville-jét a József Attila Színházban.
A Feydeau-rendezéskor Bodrogi eleinte
percenként felugrott a színpadra, fel-alá
rohangált, gesztikulált, s eljátszotta az
összes szerepet. Aztán már csak néha-
néha mondott egy-egy szót, instrukciót.
Mozdulatlanul. A színész a Nagytakarí-
tásban egy estére átadta az alakot a kö-
zönségnek. A rendező a bemutatón egy-
szer s mindenkorra átadta a darabot a
színészeknek, akiket ettől fogva már a
közönség rendezett tovább.

- Lehet, hogy ez az alapvető különbség a
színészet és a rendezés között?

- Ez az alapvető hasonlóság. Szerintem a
bemutató környékén a rendező átadja a
színésznek a darabot, a színész a
közönségnek, illetve mind a kettő a
közönségnek. Talán nincs is köztük
különbség. Vagy ha van, mindössze annyi,
hogy a rendező a bemutató után
hazamehet, a színész viszont minden este
játszik. De ha a rendező igazi rendező,
akkor ő is ott marad, s előadásról
előadásra javítgatja a színészeket. De hát a
színészet és a rendezés között legfeljebb
annyi különbség lehet, mint az ember feje
és a teste között, egyik sem lehet meg a
másik nélkül. Azt már nem tudom, hogy
melyik szerepemben vettem először észre,
hogy minden viszonylag jól megírt
darabban van egy alap-mondat, amelyet,
ha felismerek, lényegesen közelebb
kerülök a szerep megértéséhez. A
Nagytakarításban az a mondat valóban
jellemző egy bizonyos fajta emberre, a
Borsós-típusra. S bármennyi-re lenézik is
egyesek a Nagytakarítást, Csurka István
ebben a darabban valami nagyon
szükségeset, nagyon mait írt meg, amit
nevezhetnek ugyan kommersznek, de egy
biztos: olyan problémákat fogalmaz meg,
amelyek a nagyközönséget nagyon
érdeklik, amelyek ritkán kapnak színpadi
megjelenítést. Hiány-cikknek számítanak,
miként hiánycikk a Volt egyszer egy kabaré
is. Azt a két világ-háború közti pesti
humort próbálja meg bemutatni, amelyről
ma már csak emlékeink vannak. A
Feydeau-vaudeville-ban ugyanaz a
modernség ragadott meg, ami a
Nagytakarításban. A pontosság, az
egyértelműség; a közönség szórakozta-
tásának tiszta vágya. Semmi más célunk
nem volt ezzel az előadással, mint az,
hogy a közönség éppoly remekül szóra-
kozzék az előadásokon, mint mi a pró-
bákon.

- Nem túlságosan kisszerű célkitűzés ez?
- Minden dologba annyi munkát kell

belefektetni, amennyi szükséges. Se töb-
bet, se kevesebbet. Ha egy közönség-
sikerre számító bohózatból - minden ál-
ideológia nélkül - közönségsikert arató
előadást készítünk, akkor megtettük a
maximumot. Ha a színdarab igénye több,
akkor természetesen magasabbra kell
állítani a mércét. De hogy eleve maga-
sabbra állítsuk, s utána óvatosan átbújjunk
alatta, az nemcsak igénytelen, de ízléstelen
is. Ha egy kovács tüzes vasat kalapál,
akkor irdatlan erővel emeli fel a
kalapácsot. Természetesen másképpen


