
ból ered, hogy főleg ő a groteszk vonások
hordozója, a karikaturisztikus ábrázolás
megtestesítője. Ez a forma védekezés, álarc a
valósággal szemben, fölülemelkedés és
elutasítás, jogformálás a szabad játékra, a
másik kettő által fel-állított szabályok
megszegésére, az érzelmi reagálásokra, a
szerepből való gyakori kizökkenésre. Mindez
azonban csak akkor jogosult, ha tényleges
funkciója van, értelemmel telített és nem
öncélú, ha megfelelő határok közt mozog.
Bebe játszani akar és megkönnyebbülni, de
szenved attól, ha a másik kettőt szenvedni
látja, oldani akarja a feszültséget, gyakran
részvéttel közelít, amivel tagadja a másik
kettő kegyetlen, önpusztító magatartását. Ez
az érzelemmel telített viselkedés sokszor
túlzásba megy. Jobba Gabi nem mindig találja
el a meg-felelő mértéket. Olykor túlzásba vitt
a hangsúlyozás, a grimaszok halmozása,
egyformasága. Gyakran úgy fűti túl
szenvedéllyel az alakot, hogy az elveszti
hitelességét.

Mindvégig hiteles Papadimitriu Athina
alakítása (kár, hogy nem bírja hanggal a
szerepet). Az általa megtestesített alakot
szinte erőszakkal kényszerítik a játékba. A
bekapcsolódás után azonban következetesen
végigviszi, végigviteti a cselekvés- és
gondolatsort, kényszerítve Lalót is a tett,
vagyis a szülőgyilkosság vállalására,
szembenézés-re az igazságszolgáltatással.
Iszonyatos önmarcangolás, a többiekkel
szembeni kegyetlenség az, amit csinál, de
nem hagyja félbe, kényszerít a végiggondo-
lásra. S ezt a folyamatot kitűnően érzékelteti
Papadimitriu Athina. Lalóval, Jordán
Tamással való párharcai a színjáték
csúcspontjai. Kettejük egymás-ra reagálása,
viszonyulása elhitető erejű, szinte
kézzelfoghatóak a feszültségvonalak, izzanak
a szenvedélyek, indulatok. Hallatlanul
kifejező mimikájuk, jól alkalmazott gesztusaik
remekül illeszkednek a szöveghez, széles
jelentésárnyalattal bővítve azt.

Az előadás egészéről azonban ez az izzás
nem mondható el. Az első felvonás lassú
kezdésű, majd felfokozódó, végül újra
lelassuló íve a darab játék a játékban
jellegének többé-kevésbé megfelelő. A
második rész hasonló vonala azonban
vesztett lendületéből, az ívelés hullámzássá
vált. Jordán Tamás alakítása sem tudott
hiteles maradni, hosszú bíró-sági beszédét
gyakran megtörte a túl-feszített pátosz,
zavaróan hatottak a köz-helyszerű gesztusok.

Egészében véve egy pszichológiai folyamat
jól-rosszul sikerült érzékeltetésén, elemzésén
kívül nem kaptunk sokkal többet, csak
hosszas elmélkedés eredményeként
bukkanhatunk más jelentés-tartalmakra. A
darab annál jóval össze-tettebb, többrétűbb,
mint aminek meg-közelítésére ez az előadás
vállalkozott. Megmarad a produkció azon a
szinten, ahol nem egészen érthető a cél, ahol
az amúgy sem tökéletes színészi játék nem
tudja pótolni a hiányokat, ahol óhatatlanul
felmerül a miért?, minek ? kérdése.

José Triana: Gyilkosok éjszakája (Józsefváros
i

Színház)

Fordította: Horvát János. Rendező: Ruszt
József. Asszisztensek: ifj. Mózes István és
Molnár István. Díszlet és jelmez: Csikós Attila.

Szereplők: Jordán Tamás, Papadimitriu
Athina, Jobba Gabi.
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BAJOMI LÁZÁR ENDRE író,
műfordító

BÉCSY TAMÁS
az ELTE világirodalmi tanszékének
docense

BUDAI KATALIN
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

ESZTERÁG ILDIKÓ egyetemi hallgató

ÉZSIAS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GEROLD LÁSZLÓ újságíró,
az újvidéki Magyar Szó munkatársa

NÁDUDVARI ANNA író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró. a
SZÍNHÁZ munkatársa

SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
a Népszava munkatársa

SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró, az Élet és
irodalom munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi magyar irodalom
tanszékének tanársegédje

SZÁNTÓ PÉTER

A tenger plasztik
esőkabátot visel

A tenger asszonya Pécsett

Nem látjuk, hallani is csak néha halljuk a
tengert a nézőtéren. Ilyenkor valahol a
hátunk mögött szól a vízmoraj, gördülő
hullámok törnek szét sisteregve a parti
köveken. Aki már járt északon, el-képzelheti,
milyen is ez az ibseni tenger: acélszürke víz,
amely a messzeségben bizonytalanul
összeolvad a piszkos ég-bolttal; a parti
fövenyen elpusztult medúzák hihetetlenül
élő, kocsonyás teste.

Az idegen csak akkor érzi meg a tenger
fenségét, vonzását, ha néha elcsatangol a szűk
szorosokban, ha a sziklák közül hirtelen
kiszabadulva látja meg a végtelenséget.
Ibsennek talán egyetlen művében sem érezni
ennyire a tenger nagyságát, az utána való
vágyakozást.

Nemhiába írta az akkor már jó ideje
Németországban élő norvég drámaköltő
Brandesnek, hogy mindig ott akarna élni, ..
ahonnan elnézhetem a sok vitorlást, amint
messziről jönnek és messzire mennek. Itt
nem láthatom őket. Itt minden út el van
zárva, a szó-nak minden értelmében, s az
értelem csatornái is mind bedugultak . . .
Hisz igaz, idebenn vagy jobban mondva
idefönn, a fjordok között van a szülő-földem.
De ... de . . . de . . . hol találom meg végre a
hazám földjét? Ami legjobban vonz, az a
tenger".

Adott tehát a vonzalom s a szerző immár
határozott politikai véleménye. A hosszú idő
után hazájába látogató Ibsent ugyanis a
jobboldal afféle flotta-tüntetése fogadja:
fáklyás felvonulásokkal sajátítják ki
maguknak, tiltakozását is elfojtva. Ibsen
válaszul a drontheimi munkásotthonban
beszél, hitet vall: a fel-szabadulás azoktól
várható, akiket -- mert befolyásolni sem
tudtak - nem rontottak meg a politikai
pártok. A nőktől és a munkásoktól.

A vonzalomból, s a nő mint politikai erő
tiszteletéből azután költői, de az ibseni
hegycsúcsokhoz képest lapos, gyengécske
színmű születik. Kezd ki-alakulni Ibsen
szimbolizmusa - félúton vagyunk a
Rosmersholm és a Hedda Gabler között. A mű
- eredeti címén A tengerről jött asszony -
érdekes történetet mesél el. Dr. Wangel,
kisvárosi orvos felesége



halála után új asszonyt hozott a házhoz, a
tengerparti világítótoronyban fölnevel-
kedett Ellidát. Bolette az első házasságból
való idősebb lány viszonylag békésen él az
új asszonnyal, a kisebbik, Hilda azonban
nem is titkoltan tüntető kultusszá növelte
anyja emlékét.

A játék elején megjelenik Lyngstrand, a
tüdőbajos ifjú szobrász, aki egyszerre
tiszteli meg szerelmével Ellidát és Bolette-
et. Wangel hívására megérkezik Arnholm,
Bolette egykori szeretett, imádott tanára.
Az orvos azért hívta, mert úgy tudja, hogy
a tanár és Ellida jó barátságban voltak -
most pedig szükség van minden
segítségre. Ellida ugyan-is lelki válságban
van. Kisfiuk halála óta egyre idegenebb,
egyre jobban vonzódik a tengerhez, s ami
Wangelnak a legfájóbb: nem él vele „mint
nő a fér-fival".

Lassanként kiderül, miért. Ellida valaha
örök hűséget esküdött egy Idegen-nek, egy
különös tengerésznek; eljegyzésüket a
tengerbe hajított gyűrűvel pecsételték
meg. Azóta többször holt hírét hallotta a
titokzatos vőlegénynek, aki azonban él.
Sőt Lyngstrand véletlen szemtanúja volt
annak is, hogy a házasság hírére
megátkozta Ellidát, aki szerint pontosan
ezért halt meg a kisfiuk.

Miközben Arnholm tanár egyre szerel-
mesebb lesz Bolette-be, az események
sűrűsödnek: Bolette hűséget esküszik
Lyngstrandnak, akibe Hilda is „bele-
szeret", valami szadista vonzalommal:
hiszen a fiatalember maga se tudja, de
már-már haldoklik.

Megjelenik az Idegen, Ellida igazi
szerelme, s követeli a jussát. Egy nap
gondolkodási időt ad. Wangel ez idő alatt
mindent megpróbál, míg végül kénytelen
visszaadni felesége szabadságát,
„érvényteleníteni a vásárt", amelylyel
Ellida szerint őt megszerezte mint
egyetlen lehetséges jelentkező a világító-
toronybeli sivár kilátástalanságban.

Ezután a kötöttsége alól felszabadult
Ellida önként, saját akaratából választja dr.
Wangelt. Bolette pedig a nyomasztó
kisvárosból való kiszabadulás reményé-
ben elfogadja a maga Wangeljét, Arn-
holmot.

Talán az elmondottakból is kiderül,
hogy a figurák lelkének elemzése oly
tökéletes - mindannyian annyira egy-egy
felszíni, ugyanakkor egy elfojtott karakter
hordozói -, hogy nyugodtan
szerepelhetnének bármely lélektani tan-
könyv példáiként. Mindez hét évvel

Siegmund Freud első nagy munkája, a
Studien über Hysterie előtt.

Csakhogy azóta a Freudtól Frommig és
tovább húzódó lélektani eredmények
annyira közkinccsé, társalgási témává
váltak, hogy ma már nehéz a darab hőseit
másnak tekinteni, mint megszemélyesített
lélektani közhelyeknek.

Hilda érzelmi éhségben szenved, s
„fordított" Ödipusz-komplexusban is,
aminek a megkínzott Lyngstrand issza
meg a levét.

Arnholm tanár a hím agresszióját
kénytelen a kenetes beszédű értelmiségi
álcája alá rejteni, hiszen kopaszodik,
pénze sincs, lehetősége pedig egyre ke-
vesebb.

Bolette lelke egyik felének szabadsá-
gáért rabságba adja a másik felét és testét.
Már látni a nászi ágy hidegében vergődő,
tönkretett életet.

Magyarországon eddig kétszer játszották
ezt a színművet. Egyszer a század
hajnalán mutatta be a Nemzeti Színház, a
pszichoanalízis, az emancipáció és a
szimbolizmus iránti mérhetetlen érdek-
lődés korában. Másodszor nyolc nappal a
második világháború kitörése előtt
játszották, azokban a napokban, ame-
lyekben igazán időszerű volt a választás a
titokzatos fenyegetés és a megszokott
biztonság között, a választás, amely -
Wangel végső szavai szerint - az em-
berekben ébredő és növekvő szabadság-
ösztön kifejeződése volt.

Mit akarhatott Szikora János rendező
ettől a darabtól?

Ha nem épp őróla lenne szó, bátran
gondolhatnánk, hogy színpadra állítani
egy rég látott Ibsen-művet. A fiatal ren-
dező azonban hosszú idő óta felfokozott
várakozások össztüzében él. A kritikus
első emléke róla egy 1973-as gödöllői
filozófiai konferenciához fűződik. Szikora
János ott még joghallgatóként dolgozatát
olvasta fel lelki késztetések hatásáról,
hipnózis és színpadi önkifejezés
összefüggéseiről. Majd váratlanul
felszólította a filozófiai félelőkelőségeket,
hogy most mindezt tekintsék meg a
gyakorlatban, amatőr társulata bemuta-
tásában. A produkció emberi rezdülések,
alapérzelmek mélyen átélt kifejezése volt
- lévén hogy a szereplők ön-hipnózisban
cselekedtek.

A hallgatóság kísérletet sem tett a
megértésre, botrányt emlegettek, s mon-
datik, hogy a társulatot hatóságilag
toloncolták ki Gödöllőről.

Évek múlva pedig föltűnt Szikora János
rendezőhallgató, aki Az óriás-

csecsemő bemutatójával Pécsett valami
egészen újat ígért: már-már alig befo-
gadható látványbőséggel sokkoló kö-
zösségi színházat, a színpadi nyelv nagy-
szerű megújulásának lehetőségét.

Esztendő múlva a Kafka-adaptációval
pedig a még oly intellektuális befogadás
konvencióit is megkérdőjelezve új értel-
mezést adott nemcsak A pernek, de kicsit
a színháznak is.

Ezek után mi vezetheti a rendezőt egy
közepes Ibsen-darabhoz, amely kissé el-
avult kérdéseket tesz fel?

Mi mást várhat a rendező eddigi sike-
reivel felbiztatott néző, mint korszerű
élményt, azt, hogy a rendező megkeresi a
színműben az időszerűt. Mert akad ilyesmi
Wangelék történetében: nem a szabadság
választása, hanem a választás szabadsága.
Hogy az emberek szívesen választják a jót,
még ha túlságosan vattába csomagolt is, s
ennek fejében le-mondanak parttalan
szabadságukról - ha szabadon tehetik! Ha
választásukat nem rakják körül
tilalomfákkal, útjelző táblákkal, ijesztően
kedves ajánlásokkal.

Eleinte még hihetünk várakozásunk-nak.
Rajk László elvonatkoztatott szín-
padképet hozott létre a norvég kisvárosból
és környékéből: kátránypapiroshoz vagy
viaszosvászonhoz hasonló, gyűrt formájú
fekete anyag veszi körül a teret. Talán a
szirtek, talán valami tenger alatti táj, de
mindenképp a kiúttalan be-zártság fekete
fala. E fekete szirtek között látjuk a
Wangel-villa tornácát a furcsa, már-már
halottasházi kandeláberekkel, a másik
oldalon pedig egy sóderrel borított kis
dombot, amely a szövegtől függően hol
hegytető, hol tengerpart, hol kilátó.

A tenger pedig mi magunk vagyunk,
nézők. Ránk néz a színész.

Azután megkezdődik a darab, s mi
várjuk-várjuk az üzenetet. Csak a legvégén
döbbenünk rá, hogy egy millenniumi
polgárasszony fölszabadulását követtük
végig, némi utalásokkal a világ teljes
reménytelenségére, arra, hogy „fjordok"
mindenütt vannak.

Nem kapunk azonban hagyományos,
tisztességesen polgári Ibsen-előadást sem.
Se üzenetet, se pedig az eredeti darabot a
maga teljességében, ahogy az a szövegből
jönne.

Ibsen férfialakjai - használjuk újra az e
darabra kifejezőbb, bár talán igazságtalan
szóösszetételt: frusztrált hímek - zavart
gatyásgalambként topogják körül a női
szereplőket. Mindez attól válik
szörnyűségessé, hogy tudjuk: e nyomo-



rúságos, gátlásos, agresszív félemberek
végül leigázzák, rabságba kényszerítik
ezeket a jobb sorsra érdemes asszonyokat.

A pécsi színpadon viszont jószívű, de
tehetetlen emberek kóvályognak, s derék,
becsületes egyéniségüket nézve Ellida
vagy Bolette kitörési kísérlete értelmetlen
szenvelgés.

Ellida küzdelmét, melyet Gyöngyössy
Katalin rendkívül hatásosan vív meg, a
rendező nem tisztelte meg méltó ellen-
féllel. Az Idegen - a Tenger, a Szabadság,
a Szerelem megtestesítője - zörgő, plasztik
esőkabátot vagy overallt viselő figura, s
annyi hatást sem gyakorol az előadásra,
mint pleisztocénkori rovar lenyomata egy
szénmezőre. (Koppány Gizella
korhűségükben is mai jelmezei között
nagy tévedés volt ez az idétlen formájú,
anyagú ruha.)

Alapvető dramaturgiai hiba Lyngst-
randot és Hildát szeleburdi kamasznak és
bolondos csitrinek ábrázolni. Noha az
ötletben van lehetőség, még csak a szöveg
ellen sem kell játszaniuk, azonban igazi
mélységeik megmutatása nél-kül a darab
lesz gyöngébb.

Wangel Hilda ugyanis ugyanaz a lány,
aki Ibsen egy alkotói korszakával később,
a dramaturgiai időben pedig körülbelül tíz
év múlva halálos végű toronymászásra
hajszolja Solness építő-mestert -
méghozzá, hogy tévedés ne lehessen,
ugyanezen a Wangel Hilda néven. Már
így, tizenévesként se magyarázható
csitriséggel Hilda minden fojtott
kegyetlensége, amikor például
Lyngstrandot összeroppanásig hajszol-ja
le-föl, vagy mikor a jelenlétében ábrán-
dozik, milyen szép is lesz ő gyászruhás
menyasszonyként.

S ha tévedés Hilda, ugyanaz Lyngst-
rand. A „göthös" ifjú a norvég mester
kevés számú pozitív férfihősei közé
tartozik. Ez a tehetséges, ugyanakkor
gyermeteg lélek tisztában van képessé-
geivel, talán ezért követel gyermeki módon
mindenkitől tiszteletet. Tragikussá épp
attól válik, hogy mielőtt nagyra
hivatottsága tárgyi bizonyságával iga-
zolhatná követeléseit, nyilvánvalóan meg
fog halni. S végig eldönthetetlen, hogy ezt
a megrendítő tényt csak má-sok vagy maga
előtt is letagadja-e.

A két elcsúsztatott figura miatt észre-
vétlenné válik mindaz, ami tragikus, ami
már másodszor történik Wangeléknál.
Bolette ugyanis rózsát ad Lyngstrandnak
(itt ez helyettesíti a tengerbe dobott gyűrűt:
rózsa egy halottnak), megígéri,

Gyöngyössy Katalin és Dávid Kiss Ferenc Ibsen A tenger asszonya című drámájában
(pécsi Nemzeti Színház) (MTI fotó - Kálmándi Ferenc felv.)

Kováts Kriszta nem mindig bontotta ki
Bolette életének mélységeit. Frajt Edit
(Hilda) és Bán János (Lyngstrand) a darab
nagyszerű színfoltjai voltak. A fentebb
kifejtett, félreértelmezett szerepüket is nagy
elhitető erővel hozták. A clownos alkatú
Bán János Gyöngyössy Katalin egyetlen
méltó partnerévé nőtt. Nemcsak bohókás
ifjúként, de mikor néha ráérzett Lyngstrand
tragikumára, mikor mondhatni a kulisszák
mögött settenkedett a halál.

Ballested, a darab elején és végén
megjelenő epizodista, nem egyszerűen üde
színfolt. A festő-tánctanár-karnagyborbély-
dilettáns maga a Polgár - ő a város. Ostoba,
bornírt, tőle és társaitól olyan itt a légkör,
amitől menekülne mindenki. Paál László
ezúttal csak szerepe zsánerszíneit mutatta
föl.

Az Idegen rövid, de nehéz szerepé-ben
ifj. Kőmíves Sándor nem bírt el-hitető
erővel. Ugyanolyan súlytalanul hagyja cl a
színpadot, mint ahogyan be-jött, legföljebb
az overallját halljuk még egy darabig.
Mindenki számára természetes, hogy egy
ilyen Idegen mellett Ellida a derék Wangelt
választja.

Ibsen: A tenger asszonya (pécsi Nemzeti Színház
Fordította: Gáli József. Díszlettervező: Rajk

László m. v. Jelmeztervező: Koppány Gizella
m. v. Zenei átirat: Wagner Trisztán és
Izoldájából: Mártha István m. v. Rendezte:
Szikora János.

Szereplők: Dávid Kiss Ferenc, Gyöngyössy
Katalin, Kováts Kriszta, hajt Edit, Győry
Emil, Bán János, Paál László, ifj. Kőmíves
Sándor.

hogy várni fog rá, majd fél órával később
eladja magát Arnholmnak, hogy
kiszabadulhasson a kisváros sivárságából.
Eladja magát ugyanúgy, mint Elli - da, s
ugyanúgy elkötelezett a maga
„idegenjének". De lehet-e igazán el-
kötelezett egy mókás kamasznak, aki
ráadásul - amint meghallja a leendő
házasság hírét - játékosan, kis fintorral
szétmorzsolja a rózsát.

Gyöngyössy Katalin nagyvonalúan,
elhitető erővel ábrázolja Ellidát. Az ő
alakítása teszi sok tekintetben értékessé az
előadást. Megjelenése első percétől
kívülről-belülről olyan, mint a habokból
született Vénusz, aki valamilyen ért-
hetetlen oknál fogva az emberek közé
keveredett, s nem találja a visszautat.

Dávid Kiss Ferenc művészi alkata,
hősies vagy tépelődő figurákat megjelenítő
tehetsége nem alkalmas Wangel doktor, a
gyönge férfi megformálására. A
bemutatón még a szöveggel küzdött, nem
mindig győztesen. Erről azonban
legkevésbé sem tehet. Az eredeti
főszereplő, az erdélyi Sinka Károly a be-
mutató előtt tíz nappal volt kénytelen
abbahagyni a próbákat.

Győry Emil csak percekre találta meg
Arnholm figuráját. Például mikor feszes
fürdőtrikóban svédtornamutatványokat
végez a hölgyeknek udvarolva; vagy
mikor megszerzi Bolette-et, s Wagner
Tr isz tánjának magasztos zenéjére
bárgyú keringőbe kezd a lánnyal.
Általában túlságosan lággyá formálja a ta-
nárt.


