
szik. S hogy helyenként a színészek nem
értik, amit mondanak? Lelke rajta az
írónak. Miért nem fogalmaz egyszerűbben.
Hogy tán azért nem, mert épp ez az
értelmiségi lét titka? Nincs mit tenni, amire
az előadás nem vállalkozik, azt nem lehet
az írótól számon kérni.

A színészek valamennyien ebben a ha-
tározatlan és meghatározhatatlan koncep-
cióban dolgoznak. Újréti Lászlóé a leg-
nehezebb és a legfontosabb szerep, a leg-
keményebb és a legsúlyosabb szöveg.
Sajnos, keveset ért meg belőle, tehát ér-
telemszerűen kevés, amit tolmácsolni
képes belőle. Csupán az intellektus
hiányzik a megformált figurából. Az ő
szerepfelfogásában a Doktor Úr puhány és
jellegtelen, képtelenség egy pillanatra is
elhinni neki: nemcsak a szája jár, vala-ha
majd tevékeny ember lesz, hogy szem-
benéz az értelmiségi léttel, annak feszült-
ségeivel, valódi problémáival, helyzetei-
vel.

Voith Ági megpróbál a komédia és a
tragédia - s az ő figurája az egyetlen tra-
gikus színezetet hordozó alak - között
egyensúlyozni. Váltásai a kiérleletlen kö-
zegben arról tanúskodnak, hogy képes
lenne mélységekbe hatoló előadásban is
megteremteni a feleség jellegzetes típusát.
Horváth Sándor, mint mindig, ez-úttal is
pontos portrét mutat. Habár, és ezt sem
először írjuk le, a színésznek nincs túl sok
érzéke az irónia iránt. Így aztán Menyhárt
elvtársa talán színtelenebb, mint lehetne,
de lényegében ebben a közegben nincs is
más lehetősége. Pálos Zsuzsa nyafogó,
affektáló pszichológus-nője a
külsőségekbe fullad. Valószínűleg
nemcsak az ő, sokkal inkább a szerep és
rendezés hibája, hogy a formai elemeken
túl semmit sem tud megmutatni a pszi-
chológusnő jelleméből. Hisztérikus jele-
nete ellenszenves rikácsolásba torkollik.
Kaló Flórián különösebb erőfeszítés nél-
kül formálja meg az inkább unatkozó, mint
televíziós állásánál fogva érdeklődésre
számot tartó Heller Jenőt. Bakó Márta
tökéletes fensőbbséggel, iróniával játssza
el a nagyasszony-bejárónő nagyon is
tipikus és hálás szerepét.

Jánosa Lajos díszlete és Kemenes Fan-
ni jelmezei jó közeget teremtenek Maró-ti
Lajos színpadi játékának.

Maróti Lajos: Egy válás története (József Attila
Színház)

Rendező: Benedek Árpád. Díszlet: Jánosa
Lajos m. v. Jelmez: Kemenes Fanni.

Szereplők: Újréti László, Voith Ági, Hor-
váth Sándor, Pálos Zsuzsa, Kaló Flórián,
Bakó Márta,

BÉCSY TAMÁS

Alakítások
naturalista drámákban

Ibsen- és Hauptmann-bemutatók

Ismeretes, hogy Henrik Ibsen azon natu-
ralista drámái, amelyek szimbólumot ál-
lítanak a középpontba, bizonyos határokon
belül többféleképpen értelmezhetőek. A
vadkacsa is. A különböző értelmezési
lehetőségeket már csak azért sem érdemes
felsorolnunk, mert Lengyel György
rendezése a Játékszínben nem a
szimbólum értelmezésére irányul; hadd
tegyük hozzá: szerencsére, pontosabban:
jó művészi érzékből. Rendezői elképze-
lésében - láthatóan - Hjalmar Ekdal és
Gregers Werle viszonyát helyezi az elő-
térbe. A többiek - Werle nagykereskedő,
Hjalmar felesége, Gina; valamint Hedvig,
Gina lánya - a közöttük lévő problematika
alapjaiként, kiindulópontjaiként jelennek
meg. Éppen ezért kísérelhetjük meg a
Lengyel György rendezésében megjelenő
színjátékvilágot a két főalakból kiindulva
elemezni és értelmezni, amelyhez először
óhatatlanul kell utalnunk a dráma
alaptényeire.

Kettejük viszonya egy vacsorán kezdő-
dik. Werle nagykereskedő tizenöt év után
most hívta vissza fiát, Gregerst a távoli
északon lévő telepükről. Gregers a
tiszteletére rendezett vacsorára meg-hívja
régi barátját, Hjalmar Ekdalt. Két inas,
valamint kettejük beszélgetéséből értesül a
néző azokról a régi dolgokról, amelyek a
majd most történőket indítják el. Hjalmar
apja, aki Gregers apjának üzlettársa volt,
tönkrement és börtönben is ült;
kiszabadulása óta Werle nagykereskedő
anyagilag támogatja; Hjalmar tizen-öt
évvel ezelőtt megnősült, s azt a nőt, Ginát
vette feleségül, aki annak idején
Werlééknél volt házvezetőnő; s azután
Hjalmar az öreg Werle anyagi támogatá-
sával tanulta ki a fényképészetet és ren-
dezte be műtermét.

Ezek elmondásakor Gregers gyanút fog,
s ez indítja el a drámai eseményeket. Apja
egyfelől mindig erőszakos és kíméletlen
volt, másfelől szeretőket tartott, amivel
anyját halálra gyötörte. Gregers pedig
anyja fia, s ezért gyűlöli apját. Hjalmar
eltávozása után gyanúját el-mondja
apjának, s kiderül: valóban az öreg Werle
tette tönkre Hjalmar apját, s Gina valóban
a szeretője volt. Gregers

Hjalmarral folytatott beszélgetésében
persze realizálta, hogy Hjalmar mind-
ezekről semmit sem tud. Gregers most
szakít apjával, s elhagyja otthonát. Ké-
sőbb megtudjuk, hogy a gyanú beigazo-
lódásával kapott élete feladatot és célt:
felvilágosítani Hjalmart, ezzel
megtisztítani házasságának hazug alapját,
hogy feleségének megbocsátva magasztos
érzésekkel eltöltve élhessen ezután
tovább.

A kérdés az, milyen jellemmé formálják
azt a Gregerst, aki az emberektől „ideális
követeléseket" akar behajtani, aki
„tisztességlázban" ég; vagyis aki mások-
tól kívánja az ideális élet megvalósítását,
a hazugságoktól, illúzióktól mentes,
őszinte életet. A további, persze ehhez
szorosan hozzákapcsolódó kérdés: milyen
jellemmé formálják Hjalmart, aki-nek ezt
az „ideális követelést" be kellene
teljesítenie. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a
benső tartalom (Gregersben) és ez az
igény (Hjalmarra vonatkozóan) különbö-
ző egyéniségekhez kapcsolódhat, ame-
lyeknek különböző tartalmaik és meg-
nyilvnulási formáik lehetnek.

Bálint András külleme, maszkja és
belső magatartása egyaránt jelzik: Gre-
gers beszűkült és görcsösen rigorózus lé-
lek. Apjával szemben - különösen az I.
felvonásban - nagy és dühödt ellenin-
dulatok élnek benne, amelyeknek benső
talaja ugyancsak a görcsös és merev szi-
gorúság. Még azt is érzékelteti, hogy ez a
tulajdonsága - noha apja jelleme miatt
alakult ki benne - csak szilárdult az észa-
kon eltöltött évek során. Benső világára
vonatkozóan a szövegek utalnak egy for-
dulatra. Eleinte életének nincs célja, de
amikor felfedezi, hogy Hjalmar házassága
hazugságon alapszik, feladatot és célt
kap; azt, hogy barátját felvilágosítsa és a
megbocsátás magasztos érzésállapotába
juttassa. Amikor Bálint András Greger-
sének Hjalmar a múltját meséli el, Gre-
gersben csak az apjával szembeni gyanú
támad fel, de magatartásából hiányzik a
célnélküliség avagy akár az életcél
megszületésének jele. Igaz, e fordulat
Ibsent sem érdekli túlságosan, nem is
dolgozza ki. Az is igaz, hogy ha szöveg
nincs rá, egy alak élete céltalanságát csak
közvetett eszközökkel képes a színész
megjeleníteni. Azonban úgy gondoljuk,
hogy egy összetett színészi alakításnak ezt
a fordulatot valamiképpen meg kel-lene
jelenítenie.

A Hjalmarral való első találkozás azért is
végtelenül fontos, és egyben nagyon
összetett, mert itt lehetne először megér-
zékeltetni azt is, hogy Gregers nagy



egyéniségnek, jelentős embernek tartja
Hjalmart. Hiszen, később szöveg van rá,
neki csak azért nyújtja be az „ideális
követelést", azért tárja fel házasságának
hazug alapját, mert oly jelentős egyéni-
ségnek tartja, aki képes a hínáros tenger-
mélyből a megbocsátás magasztos álla-
potáig eljutni. Az a különbségtevés, mi-
szerint Gregers nem a köznapi emberek-
nek, hanem csak a nagy egyéniségeknek
nyújtja be „ideális követeléseit", Bálint
András alakításában nem érezhető. Ezért
ez a Gregers-egyéniség azt sugallja, hogy
mindenkitől kívánja a hazugságoktól
mentes életet. Mivel nem látjuk, hogy
Hjalmart jelentős embernek tartja, Gre-
gerst nem a magasabb rendű élet kiková-
csolójának láthatjuk, hanem görcsös ri-
gorózussága miatt kellemetlenkedő alak-
nak, aki okvetetlenkedésével - és nem
erkölcsi meggyőződésével - dúlja fel
Hjalmarék életét. Lengyel György ren-
dezése és Bálint András alakítása tehát
olyanná formálja Gregerst, hogy mind-azt,
amit Gregers tesz, görcsös és merev
szigorúsága miatt és nem az ideális élet
megteremtéséért teszi. Ezt még csak ki-
emeli, hogy azt a vakságot, miszerint nem
veszi észre Hjalmar puhányságát és
„közhelyember" mivoltát, ebből az ön-
magába zárult rigorózusságból vezeti le.

Ám ezzel voltaképp szigorúságában
súlyos és alapjaiban piszkálódó, kelle-
metlen embert komollyá formál meg, amely
alakításban meg sem jelenhet Gregers
szatírája. Ez még önmagában nem lenne
baj, csak - ahogyan azonnal látni fogjuk -
nem egészen illik Balázsovits Lajos
Hjalmar-alakításához. Mindezek el-lenére
Bálint András ezt a beszűkült és görcsösen
merev szigorúságot jól állítja elénk. Csak
nem eléggé differenciáltan. Ez még
Ginához való viszonyában is érezhető,
amelyre később térünk rá.

Balázsovits Lajos Hjalmarjának össze-
tevői eléggé élesen elválnak egymástól.
Azt lehet mondani, hogy Hjalmar benső
világából csak a Gregershez fűződő
viszonyát formálta meg jól. Ennek a
viszonynak itt két összetevője van:
semmit, de semmit nem ért Gregers „ide-
ális követeléséből", ugyanakkor elismeri
Gregers fölényét. Gregers már csak amiatt
sem tekintheti Hjalmart jelentős
egyéniségnek, mert Hjalmar azt érzékel-
teti, hogy Gregers van fölényben. Hjalmar
tehát őszintén mutat hajlandóságot arra,
hogy úgy cselekedjen, ahogyan Gregers
kívánja, noha lényegében fogalma sincs
arról, mit kellene tennie. Ennek a két
összefonódott, benső viszonyszál-

nak a kitűnő megjelenítése azonban éle-
sen elválik Hjalmar azon tulajdonságai-
nak színészi megoldásaitól, amelyek csa-
ládjához való viszonyából derülhetnének
ki. Ebben a viszonyban válik nyilvánva-
lóvá Hjalmar alapvető puhánysága, té-
tovasága, határozatlansága és lustasága,
minden belső erő nélküli volta. Amikor
fennkölten szavalja a közhelyeket és az
önsajnáltató szövegeket, amikor Hljalmar
benső erő nélküli voltát, tétovaságát kel-
lene megmutatnia, Balázsovits Lajos
„poénra veszi" Hjalmar mondatait. Nem
Hjalmart teszi nevetségessé, hanem szö-
vegeivel nevettet, s ez alapvetően két
dolog. Sok olyan szövege van, amelynek
első felében komoly - némely esetben er-
kölcsi - elhatározást mutat, de amelynek
második felében ezt már vissza is vonja.
Nos, ezek a visszavonások válnak az
esetek túlnyomó többségében poénná. Így
csak egészen halványan jelenik meg
Hjalmar kikarikírozása, helyette nevet-
tető poénokat kapunk. Mivel azonban, ha
halványan is, de megjelenik a szatíra, úgy
érezzük, szatirikusabbá és nem nagyon
„komollyá" formált Gregers illene mellé.

Pedig az előadás épp Hjalmar alakjával
mondhatna igen sokat a mának. Persze
Gregerst is meg lehetne jeleníteni mint
„dogmatikust", de Bálint András alakítása
nem indítja el ebbe az irányba asz-
szociációinkat. Arra azonban Hjalmar
alakjával kapcsolatban nagyok a lehető-
ségek, hogy ezt az egyéniséget mainak
érezhessük. Ma ugyanis nagyon sokan
akarnak - valójában: csak vágyódnak rá -
nagy dolgot létrehozni, művet vagy
találmányt, csak azért, mert képesnek ér-
zik rá magukat. De nemcsak azt nem tud-
ják pontosan, mi is légyen ez a nagy do-
log, hanem mindig csak holnap vagy hol-
napután akarják a munkát elkezdeni. Nos
éppen ennek az öntúlértékelő dilettantiz

musnak és a szorosan hozzá tartozó ön-
sajnáltató attitűdnek a pontos, hiteles,
mában és mára érvényes jellegét lehetett
volna Hjalmarban megmutatni.

Nincs kellő mértékig kidolgozva Ba-
lázsovits Lajos alakításának az a része
sem, amelyben feltámad benne a gyanú:
Hedvig talán nem is az ő gyermeke. Kü-
lönösen kidolgozatlanok - még rendezői-
leg is azok a pillanatok, amelyekben
elutasítja, megtagadja Hedviget. Pedig
ezek a pillanatok alapvető fontosságúak,
hiszen ezekkel indul el az a folyamat,
amely a lányt öngyilkosságba viszi. Balá-
zsovits Lajos alakítása itt is „könnyed", s a
rendezés sem emeli ki, hanem a többi
eseménybe egyenlő súllyal építi be ezeket
a pillanatokat. Így voltaképp nem látjuk
eléggé Hjalmarnak, a közhelyeket, de a
Gregers-féle „ideális követeléseket" is
bombaszttá felfújó alaknak a felelősségét
Hedvig halálában. Balázsovits Lajos
alakítása következtében ezért itt csak
Gregerst terheli a felelősség.

Mindezekkel az itteni világ gerincét adó
Gregers-Hjalmar viszonynak a két oldala
különböző jellegűvé válik. Látunk egy
komolyan megjelenített, minden
szatirikus vonás nélküli görcsös ri-
gorózusságot és emiatt kellemetlen,
akadékoskodó embert, és egy felszínesen
megmutatott közhelyembert, akinek szí-
nészi megformálása azért felszínes, mert
éppen azok a szövegek jelennek meg ne-
vettető - és nem az alakot kinevettető --
módon, amelyek határozatlanságát, pu-
hányságát és dilettantizmusát jelenítik
meg. Igy Bálint András és Balázsovits
Lajos különböző módon jelenítik meg
alakjukat. A magunk részéről úgy gon-
doljuk, hogy egy színjátéknak egységes-
nek kell lennie, mert az élet gazdagságát
és összetettségét ebben a művészeti ágban
sem lehet azzal megmutatni, hogy
különböző „stílusokat" vagy megjelení-

Ibsen: A vadkacsa (Játékszín). Bálint András (Gregers) és Balázsovits Lajos (Hjalmar Ekdal)



tésmódokat vonultatnak föl; még akkor
sem, ha eme „stílusok" vagy megjele-
nítésmódok alapjait adó életjelenségek a
valóságban egyszerre, egymás mellett is
élhetnek.

Ahogyan már implicité említettük, az
előadás feltűnő gyengéje, hogy nem hi-
teles Hedvig öngyilkossága, sőt eléggé
érthetetlen is. Ennek oka természetesen
nemcsak Hjalmar Hedviget elutasító pil-
lanatainak kidolgozatlansága, hanem
Maday Emőke alakítása is. Az öngyil-
kosság érthetetlenségének első és alap-
vető oka, hogy egyáltalán nem érezzük
apja, illetve Hjalmar iránti szeretetének
komolyságát, valódiságát. Ezt ugyanis
nem lehet abból megérzékelni, ahogyan
Maday Emőke Hedvigje a „lányregé-
nyekből" ismert módon „kislányosra vett"
állandó „rajongással" és apját állandóan
ölelgetve próbálja elhitetni. A szeretet
csak Maday Emőke hangjának „rajongó"
tónusában jelenik meg, benső alapok
nélkül. Ennél sokkal, de sokkal
szilárdabban, mélyebben kellene szeretnie
Hjalmart, hogy öngyilkosságát hite-lesnek
érezhessük.

Noha a színjáték-mű világában csak a
Hjalmar-Gregers közötti viszonyban van
jelentősége Gina régi tettének, nyil-
vánvaló, hogy színészi megformálása nem
lehet mellékes fontosságú. Meszléry Judit
Ginája mély bensőséggel szereti Hjalmart,
s alakja eme vonásának ekként való
értelmezése nagyon is helyénvaló, igen jó
megoldás. Az itteni Gina azonban minden
tekintetben nyugodt és békés ember, sőt:
teljesen kiegyensúlyozott, akiben nyoma
sincs annak, hogy Werle
nagykereskedővel való régebbi kapcsolatát
teherként hordozza, vagy oly titok-

ként, ami nyomasztja. Ez elfogadható
lenne abban az esetben, ha bizonyosan
tudná, és így tudná a néző is, hogy Hedvig
Hjalmar lánya és nem Werléé. Mint-ha a
színészi alakításokban rejlene is egy olyan
jelentés, miszerint a lány Hjalmaré. Gina
Hjalmar kérdésére úgy jelen-ti ki, hogy
nem tudja, kié a gyerek, mint-ha csak
azért válaszolná dacosan ezt a „nem
tudom"-ot, mert a kérdés már eleve
feltételezi erkölcstelenségét. A befogadó
azonban a dráma szimbólumokkal teli
világa miatt nem gondolhat másra, mint
arra, hogy Hedvig Werlétől örököl-te
szembaját. Így azután Gina és Werle régi
kapcsolata mégsem kezelhető egy ti-
zenvalahány évvel ezelőtti, már régen el-
felejtett, mert elfelejthető ügynek, mint
ahogy Meszléry Judit Ginája kezeli. Hi-
szen Ginának azzal, hogy Hjalmar saját-
jának hiszi Werle gyermekét, naponta
szembe kell néznie. Az írott dráma, Hajdú
Henrik fordításában meglehetősen
primitív lénynek mutatja Ginát, elsősor-
ban azzal, hogy állandóan idegen szavakat
használ, de rosszul. Az előadásban Bart
István fordításában játsszák a drámát, s
ebben Gina egyetlenegyszer sem használ
idegen szavakat, se jól, se roszszul.
Mindezt csak azért mondjuk, mert
Ginának említett nemtörődömsége vagy
közömbössége azzal kapcsolatban, hogy
Hedvig kinek a lánya, ezzel a primitív-
séggel és érzelmi beszűkültséggel is ma-
gyarázható. De ha Gina nem primitív
lény, mint ahogy Bart István fordításában
és Meszléry Judit alakításában egyáltalán
nem az - sőt: az alakításban sokkal
finomabb, összetettebb érzésvilága van -
nem hihető, hogy Hjalmarhoz való
viszonyában oly közömbös e kérdést il-

letően. Ha pedig Werlével való régi kap-
csolata azért nem nyomasztja, mert ő
pontosan tudja, hogy Hedvig Hjalmar
lánya-s Meszléry Judit alakításából erre is
következtethetünk -, akkor a Sörbynével
való jelenetét kellene jelentésében súlyo-
sabbá tenni. 1 a ugyanis Hedvig Hjalmar
lánya, akkor a drámára csak azért van le-
hetőség, mert Gina nem mondta el Wer-
lével való régebbi kapcsolatát férjének.
Így Sörbyné alakjának azt a jelentését,
miszerint ő Ginához viszonyítva az a
másik fajta nő, aki előre elmondja leendő
férjének az összes régebbi kapcsolatait,
alapvetően súlyossá kellene tenni. Ám
ezzel a dráma alapjai elsekélyesednek.

Az apaság kérdésének ekként való ér-
telmezése még azt is eredményezi, hogy
Gina számára a rigorózus komolyságnak
és szigorúságnak a Gregersben való meg-
jelenése nem válik a sors megjelenésévé.
Így Gregers és Gina láthatóan nem is tud
egymással mit kezdeni. Bálint András
alakításában Gregers alig törődik Ginával,
de nem azért, mert Ginát nem tartja a
magasztos állapot elérésére alkalmas
embernek, hanem azért, mert figyelme
egyetlen irányba, Hjalmar irányába fordul.
Ugyanakkor az, hogy Gregersben Gina
számára nem a sors jelenik meg, nem
Gregers, hanem Gina alakját fosztja meg
egy lényeges jelentéstől: számára ezek az
események a véletlen ostobaságai.
Gregers azon tettei tehát, amelyekre
vonatkozóan Gina azt mondja, hogy az
Isten bocsássa meg neki, Gina életében
éppúgy nem válnak lényegessé, sors-
mozzanattá, mint ahogy nem válik azzá
Hedvig halála sem. Nemcsak Hjalmar
fogja igen hamar elfelejteni Hedvig halá-
lát - ahogy Relling doktor mondja -,
hanem Gina is.

Lengyel György rendezése láthatóan
nem sokat foglalkozik azzal, hogy ki-
emelje a vadkacsaszimbólum jelentéseit, s
ezt manapság mindenképpen csak he-
lyeselni lehet. Az írott műben e szimbó-
lumnak minden alakra vonatkozóan kü-
lönböző jelentése van, amely jelentések
először mind Werle nagykereskedőre
mutatnak vissza, aki - Sörbynét kivéve
ebben a drámai világban mindenkit tönk-
retett. A vadkacsaszimbólum azonban azt
is jelöli továbbá, hogy ki-ki miképp,
milyen szimbolikus jelentéstartalommal
jelölhető módon ment tönkre. Ezek a
jelentések pedig manapság semmit sem
mondanak nekünk. Ezért csak helyesel-
hető, hogy Lengyel György rendezése
nem e szimbólum jelentéseinek felmu-
tatására épül. A vadkacsáról elhangzó
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szövegeket mint az alakoknak épp most
eszébe jutó példákat vagy hason-latokat
mondatja el. A színjáték világa így nem
terhelődik meg „mélyértelmű"
jelentésekkel. Ez továbbá azt eredményezi,
hogy ez a világ nem „fülledt", hiszen
egyszerű kijelentésekben kapjuk a szim-
bólum jelentéseit. Kitűnő, nagyszerű
megoldás. Es Gregers és Hjalmar kapcso-
lata így kerülhet a színjátékvilág közép-
pontjába.

Ezzel azonban - és itt az „azonban"
semmiféle negatívumot nem jelent az öreg
Ekdal a színjátékvilág perifériájára szorul
Alakja csak akkor kapcsolódhatna
szervesen a színjáték világába, ha annak
középpontjába a szimbólum különböző
jelentéseinek felmutatása kerülne, hiszen ő
maga a vadkacsa egyik lényeges
aspektusa. „A Gregers és Hjalmar közötti
viszonyban jóformán semmi helye nincs.
Azonban semmi kár nem származik abból,
hogy Ekdal a perifériára kerül. Már csak
azért sem, mert amit róla tudni érdemes,
azt Gera Zoltán alakítása elénk tárja. Nem
gyűlölködő, nem kicsinyes, nem hordoz a
régi dicsőség elvesztése miatt dohos
benső-kavernákat, de teljesen beleveszett a
padláson való vadászat egészségtelenül-
egészséges játékába. No-ha a rendezői
koncepció következtében a színjátékvilág
perifériájára való helyezettsége egyben az
élet perifériájára való kicsúszását is
sugallja, ezt maga az alakítás is pompásan
érzékelteti. Gera Zoltán olyan alakot
formái meg, akinek- immáron senkihez
sincs komoly és lényeges viszonya. S ezt,
nagyon szeretnénk hang-súlyozni, nem
azzal éri el, hogy színészi viszonyok
nélkül téblábol a színpadon, hanem azzal,
hogy megmutatja: Ekdal a saját önmagára
zárult világában él.

Mivel a rendezés nem a szimbólum je-
lentéseit emeli ki, lecsökken Werle nagy-
kereskedő jelentősége is. Ezért Both Bé-
lának nem is kell egyfajta mindenkit el-
tipró, erőszakos és önző embert megfor-
málnia, elég, ha szövegeit előadja.

Már régóta nyilvánvaló, hogy Gerhart
Hauptmann 1932-ben, naturalista módon
megírt Naplemente előtt című „jól meg-
csinált" színművét nem önértéke vagy
művészi nagysága tartja fenn a színpa-
dokon és a köztudatban. Meg-megújuló
előadásait annak köszönheti, hogy kitűnő
lehetőséget rejt magában nagy színészi
alakításra. A hetvenéves Mathias Clausen, a
köztiszteletben álló, igen gazdag könyv-

kiadó beleszeret egy egészen fiatal lány-
ba; gyermekei pedig a vagyont féltve, de
a családi erkölcs tisztaságát előretolt
okként kezelve, kiskorúsítási eljárást
indítanak ellene, ami az idős urat annyira
megrendíti, hogy belehal. Erről szól a
darab. Az imént szándékosan írtuk, hogy
nagy színészi alakításra nyújt lehetőséget,
s nem azt, hogy mély emberformálásra.
lrodalomtörténeti közhely ugyanis, hogy
Hauptmann-nak igen nagy érzéke volt az
úgynevezett „színi hatás" felkeltésére,
amit az ifjúságának az ideje óta
színpadhódító francia iránydrámák
technikájával bőven kamatoztat. Alakjait,
különösképpen ebben a drámájában, nem
öntörvényeik, benső világuk dina-
mizmusai, hanem a színi hatást elérő és
'vagy biztosító dramaturgiai törvények
mozgatják. Ez persze nem jelenti azt,
hogy az alakok nincsenek egyénileg jel-
lemezve. Ellenkezőleg, a mély művészi
igazság szemszögéből épp az a baj, hogy
túlságosan „markánsan" jellemzettek ;
vagyis pusztán csak egyetlenegy tulaj-
donsággal. Az író e tulajdonságok mind-
egyikét a színi hatás kedvéért válogatja
ki. Igy lesz a főalak egyik lányából az apja
iránt tudattalan szerelemmel rajongó, testi
hibás vénlány; másik lányából férjét

imádó és bálványozó libácska; fiából pu-
hány, közhelyekben gondolkodó és ér-
zelmeiben is közhelyérzéseket produkáló
professzor; ennek feleségéből gonosz és
aljas módszerekkel operáló elszegényedett
nemeslány; libácska lányának férjéből
durva és erőszakos üzletember. Található
még itt egy csupa szív orvos, egy odaadó,
hű barát meg egy magántitkár, aki
ugyancsak a hűség élő szobra. És persze
itt van az ártatlan, üde, tiszta és odaadó
ifjú lány, Inken Peters, akinek
Clausenhez való szerelmét semmi sem
komplikálja; sem a férfi öregsége, sem a
társadalmi vagy vagyoni különbségek, de
még az sem igazán, hogy a férfi család-ja
szívből gyűlöli. Csupa olyan egyetlen
tulajdonság, amelyeknek megfelelő dra-
maturgiai keverése több nagyjelenetet tud
kirobbantani. Es csak olyan tulajdon-
ságok, amelyek egyértelmű irányba és
azonnal felkeltik-kiváltják a néző érzése-
it. Mindezek alapja - és körítése is -Clau-
sen nagy vagyona. Hiába lenne ugyanez a
képlet, ha Mathias Clausennek egysze-
mélyes fűszerboltja lenne a külvárosban.

Clausen alakjának is csak két benső
magja van: a szerelem és az a keserű dü-
hödt indulat, amit családja támaszt fel
benne, mert meghiúsítják szerelmét.

Marsek Gabi (Paula) és Balogh Emese (Bettina). Hauptmann: Naplemente előtt (Várszínház)



Nyilvánvaló, hogy ebben a dramaturgiai
közegben az ő alakja sem jelenhet meg
igaz emberi mélységekben. Többször le-
írtuk már, hadd említsük most is: a szín-
művészet önálló művészeti ág mivolta az
ilyen szövegek előadásakor nyilvánul-hat
meg - ha nem is a legjobban, de - a
legfeltűnőbben. Egy színész az ilyen egy-
síkú alak megjelenítésekor kap nagy le-
hetőséget ahhoz, hogy a maga művészi
eszközeivel tegye összetettebbé és így hi-
telesebbé magát az alakot. A Mathias
Clausent játszó színésznek sem arra nyílik
módja, hogy a megírt szöveget mélyítse-
bontsa további életigazságokig, hanem
hogy a szövegben rejlőktől függetlenül
hozzon be új vonásokat, tulajdonságokat.
A szerep ugyanakkor igen hatásos is,
hiszen családtagjainak említett
tulajdonságai mind reá mutatnak; e tulaj-
donságok dramaturgiai keverése az ő
helyzeteit vannak hivatva „nagyjelene-
tekké" tenni. Megítélésünk szerint azonban
a műnek ezen jellegű világa szükség-
szerűen indítja a Mathias Clausent játszó
színészt arra, hogy szerepét „megcsinál-
ja", s kevésbé arra, hogy alakjává átlé-
nyegülve; mintegy teljesen átélve formál-
ja meg. Hadd szögezzük le azonnal: amit
„megcsinálás" szóval jelöltünk, semmi-
képp nem jelent számunkra negatívumot, s
még pejoratív felhangot sem szánunk neki.

Megítélésünk szerint Mathias Clausen
szerepe nagyon is Bessenyei Ferencnek
való, aki a Várszínházban mint vendég lép
fel a Meczner János rendezésében színre
került Hauptmann-darabban. Ennek a
szerepnek a hitelessé formálásához
mindenekelőtt az szükséges, hogy nagy és
súlyos egyéniség legyen. Az igazi drá-
mákban is találhatunk olyan megoldást,
hogy egy-egy főalak nagyságáról, súlyos-
ságáról úgy szerzünk tudomást, hogy a
többi alak elmondja róla; persze ezekben a
drámákban magukat a főalakokat is
jelentős személyiségűnek ábrázolják. Itt
azonban csak másoktól hallunk Clausen
emberi nagyságáról s arról, mennyire
jelentős személyiség. „A megírás módjá-
ból ez nem derül ki. Nos éppen ezért való
ez a szerep olyan színésznek, aki a maga
emberi és színészi súlyát már eleve oda
tudja kölcsönözni Mathias Clausennek. A
központi alak súlya és jelentősége nélkül a
színjátékvilág teljesen érthetetlen lenne.

Bessenyei Ferenc Clausenjét az első fel-
vonásbeli ünnepségen is, ahol jóformán
csak reprezentál, valódi súlyos, jelentős
egyéniségként látjuk meg. Már jelenlété

vel is a társaság középpontjává válik. De-
rű, önbizalom, magabiztosság árad ekkor
Bessenyei Ferenc Clausenjéből. Már itt
fölfigyelhetünk azonban ki-kirobbanó
nagy erejére, energiájára. Meg kell mon-
danunk, csak az előadás végén tudtuk
meg, hogy a dráma V. felvonását elhagy-
ták. Az eredeti V. felvonásban lévő tar-
talmak határozottan rossz értelemben
kerültek volna összefüggésbe ennek a
Mathias Clausennek belső erejével, felfo-
kozott energiáival. A tanácsos a darabban
az V. felvonásban hal meg, s itt halálának
az oka az a teljes belső széthullás, amit a
kiskorúsítási eljárás, illetve gyermekei
árulása eredményezett. Ezt tudván, az első
felvonás nézőjeként aggódtunk, hogy
miként lesz összeegyeztethető ez a
nagyfokú erő és energia a benső világ
teljes szétbomlásával, avagy miként lesz
ebből az energiából színészileg
levezethető a tanácsos halálának ez az
oka. Azonban ebben a színjátékban
Clausen már a IV. felvonásban meghal,
méghozzá szívrohamban. Így az első fel-
vonásban ki-kisistergő indulatok végül
teljes összhangba kerülnek a IV. felvo-
násnak azzal a nagy felindulásával, amely-
nek során a szívroham utoléri.

A főszereplőnek az I. felvonásban nem
az a nagyjelenete, amelyben mint szüle-
tésnapi ünnepelt reprezentál, hanem az,
amelyben Cambridge-ből érkezett barát-
jának bevallja Inken iránti szerelmét. Ez a
jelenet azért nagyon szép és bensőségesen
megrázó, mert Bessenyei Ferenc újabb
vonással gazdagítja alakját. Egy-felől
komoly és teljesen megérett, az élet sok-
sok dolgán felülemelkedett férfit formál,
akinek ezen vonását áthatja azonban
egyfajta kisfiús szégyenérzet amiatt, hogy
vénségére egy egészen fiatal lányt
szeretett meg. Ám Bessenyei Ferenc ezt a
szégyent önmagának azonnal megbo-
csátja, s az alakítás ezen színétől kap a
megérett öreg férfi, benső világának ke-
retén belül, kamaszos bájt. Ezt a vonást a
II. felvonás nagyjelenetében bontakoztatja
tovább. Ekkor azért látogatja meg Inkent,
hogy végleg elbúcsúzzon tőle. Ez az
elhatározás azért foszlik szét, mert Inken
most először vallja meg neki: szereti. A
kisfiús, de önmagának azonnal
megbocsátott szégyen itt fordul át kétféle
tartalommá is. Egyfelől némi öniróniává,
amellyel saját szerelméről beszél, másfe-
lől nem komoly hitetlenséggé abban a
vonatkozásban, hogy ez a fiatal teremtés
őt igazán és komolyan szereti. Bessenyei
Ferenc ekkor még inkább átéli alakját;
testi-lelki teljességén érezteti azt a nagy

boldogságot, ami most áradt szét egész
valójában. Ez a „nem-valódi-hitetlenség"
és az enyhe önirónia sokkal jobban elhiteti
a tanácsos mély és igaz szerelmét, érzéseit
és boldogságát, mintha vad szenvedéllyel
rohanná le a lányt. És itt utalnunk kell
arra, hogy mi nem jelenik meg sem ebben,
sem a későbbi jelenetekben. (Amelyek
persze Clausen megformálásának, elvileg,
további lehetőségei.) Bessenyei Ferenc
Clausenje nem az az öregségére vakká lett
önző öregember, aki teljesen
természetesnek veszi, hogy őt szeretik;
nem az a gazdag férfi, akinek ebből eredő
elkényeztetettsége miatt voltaképp
mindegy, hogy a lány szereti-e avagy csak
mutatja; nem az a - mai valóságunkban
tapasztalható - gazdag és sikeres férfi, aki
úgy veszi a fiatal lányt magához, mint
akinek saját önértékei alapján jár ez az

ajándék a világtól; és nincs benne semmi
nyoma a „záróra" előtti pánikot kom-
penzáló mű- vagy álszenvedélyességnek
sem. Bessenyei Ferenc a legfinomabb
megoldást választotta, amellyel egyben
Clausen emberi értékeit, jellembeli nagy-
ságát is megmutatta.

Amit arról mondottunk, hogy ezt a
szerepet „meg kell csinálni", azt elsősor-
ban a III. és 1V. felvonás „nagyjelenetei-
re" értettük. Ezek az első két felvonásban
ugyanis még sokkal valószerűbbek, a jó
értelemben valóságosabbak, mint a két
utóbbi felvonásban. A „jól megcsinált"

színművek egyik ismérve épp ez: minden
felvonás végén egy-egy nagyjelenet van.
Ebből következően egymás után felül is
kell múlniok egymást, különben a kö-
vetkező már nem lesz „nagyjelenet". Az
elsők - mint rendszerint - itt is még való-
ságosabb közegben alakulnak ki. Elvileg -
és szélső értékben - két irányban lehet az
előzőeket fölülmúlni: vagy a mély
életigazságok megjelenésével, vagyis
magasrendű művészettel, vagy kizárólag a
színpad közegében létező és létezhető,
dramaturgiailag, vagyis technikailag elő-
állított teatralitással. „A Naplemente előtt-

ben az utóbbi történik. Mivel a III. és IV.
felvonásbeli jelenet „nagyságát" nem az
alakok mélyebb, megrázóbb életigazsá-
gainak a megjelenése eredményezi, ha-
nem a technikailag létrehozott helyzetek
művi kialakulása, hát ezért kell az így elő-
állított helyzetben az alak nagyságát, em-
beri-egyéniségbeli súlyát és az életigaz-
ságot színészileg megmutatni, megformálni.
Hadd szögezzük le ismét: a magunk
részéről nemcsak elismerjük a szakmai
tudást és annak tudatos alkalmazását, de
igen nagyra is értékeljük.



Nem hisszük, hogy csak azok az igazi
megoldások, amelyek „spontán", „ter-
mészetes" módon, vagyis mesterségbeli
tudás nélkül, avagy ennek csak önkéntelen
alkalmazásával jönnek létre. Éppen ezért,
amikor azt mondjuk, hogy a Ill. és V.
felvonásbeli nagyjelenetét Bessenyei
Ferenc tudatosan oldja meg igen nagy
szakmai, mesterségbeli tudással - és nem
teljes átéléssel -, akkor ezt egyáltalán nem
gyengébbnek, rosszabbnak vagy a „csak"

szintjére leszállítottnak látjuk és
minősítjük. Tapasztalhatjuk ugyanis, hogy
a szakmai, mesterségbeli tudással való
tudatos megoldások éppen olyan valódiak
lehetnek és éppen olyan hatást válthatnak
ki, mint az akár a teljes, akár a csak
bizonyos fokú átélésben meg-jelenő
megoldások. Ugyanakkor az is
kétségtelen, hogy ezek is éppúgy átala-
kulhatnak merő rutinná, mint ahogy vi-
tathatatlanul ezzé válhat, ha egy színész -
bármiféle alakot kellene megformálnia

mindig ugyanazt a figurát, ugyanazt a
belső tartalmat éli át, akár a lehető leg-
teljesebb mértékben is. Nem hallgathatjuk
el, hogy Bessenyei Ferenc pár évvel
ezelőtti alakításaiban a szakmai, mester-
ségbeli tudásából fakadó megoldásai bi-
zony rutinná merevültek már. Most
azonban már nincs itt semmiféle rutin;
mély és igaz Clausent formál meg tuda-
tosan, mesterségbeli tudással.

A Ill. felvonásban Clausen először
vezeti be családjába, egy közös reggelihez,
fiatal szerelmesét. A család gyűlölködése,
fagyos rosszindulata arra készteti lnkent,
hogy elrohanjon közülük. Clausen egy
ideig közhelybeszélgetéseket
kezdeményez, majd családtagjainak
viselkedése miatt feltámadt dühe és indu-
lata fokról fokra felszínre tör, és a végén
kirobbanva elzavarja családját házától.
Hauptmann darabjában ez a jelenet már
merő „dramaturgia". Éppen azért, mert
lnken elrohanása után Clausennel vissza-
tartatja, ideiglenesen elfojtatja indulatait.
Erre ugyanis semmi magyarázat nincs, és
egyáltalán nem is valószínű. Pusztán csak
azért van rá szükség, hogy azután annál
erőteljesebb legyen a végső kirobbanás, a
család kiűzése. Clausen alakjának
következetes felépítésére vall, hogy Bes-
senyei Ferenc ezt a hűvös-udvarias be-
szélgetést egyáltalán nem teljes vísszafo-
gottsággal folytatja; nem azt érzékelteti,
hogy „nem történt semmi". Ez azért
következetesség, mert Clausent eddig is
nagy energiáktól, indulatoktól átfűtött
embernek ismertük meg. Azonban az
alakításnak ebből a részéből, amely to

vábbi differenciáltságot adna, hiányzik a
visszafogottság mert azért ez az oka.
Ahogy említettük, erre a darabban sincs
magyarázat, s mivel az alakításban sincs,
az alakítás itt teljesen aláveti magát a mű
dramaturgiájának. később viszont már
fölülemelkedik ezen azáltal, hogy amikor
Inkennel és önmagával szembeni
viselkedésükért felelősségre vonja
családtagjait, nincs benne - miként ahogy
a szövegben van - semmi önsajnálat vagy
érzésrezegtetés. Önmagának az élethez, a
szerelemhez való jogából eredő keserű-
dühös indulatot jelenít meg azok ellen,
akik e jogát kétségbe vonják. A mester-
ségbeli tudás abban is érvényesül, ahogy
gondosan, az alakra és helyzetére vonat-
kozóan is hitelt érdemlően váltogatja a
hangosabb és halkabb hangot, valamint a
dühöt és a keserűséget.

A kíváló szakmai tudás a IV. felvonás-
ban érvényesül igazán. Ekkor két nagy-
jelenete is van. Az első az, amelyben
miután megtudta, hogy családja kisko-
rúsítási eljárást indított ellene - szétszab-
dalja felesége falon függő arcképét. A da-
rabból ennek az okát sem tudhatjuk; min

denképpen érthetetlen, hogy gyermekei
gonoszsága miatt miért feleségének arc-
képét szabdalja szét. Sokkal valószínűbb,
amit később a színen kívül cselekszik,
hogy gyermekeinek kiskorukban készült
fényképét tépi szét. Az elhalt hitves arc-
képe szétszabdalásának tehát oka nincs,
csak célja: melodramatikus hatást kivál-
tani a nézőtéren. Nos, ezt Bessenyei Fe-
renc oly nagy szakmai tudással oldja meg,
hogy egyáltalán nem tűnik fel a tett oká-
nak hiánya, a valódi, nagy indulatot oly
pompásan mutatja meg, hogy nem e hi-
ányra figyelünk fel, hanem teljes odaadás-
sal magára az indulatra. Ezután ismét egy
szakmailag kiváló pillanat következik:
Clausen eltávozása a színről. „A
drámában erre a kimenetelre ugyancsak
nincs magyarázat, de hát a színpadi
hőfokot most ismét azért kell hűteni,
hogy aztán ismét felforrósodhasson. A
kimenetelt Bessenyei Ferenc már
megindokolja: a hírt vele közlő ügyvéd
iránt -- s közvetve gyermekei iránt - oly
nagyfokú undor és utálat él benne, hogy
nem bírja elviselni jelen-létét. Talán
kisebb mértékben, de azt is érzékelteti,
hogy Inkenhez menekül.

Bessenyei Ferenc (Clausen tanácsos) és Sára Bernadet te ( Inken) Hauptmann drámájában ( l k l á dy
L á sz l ó fe l vé te l e i )



Bessenyei Ferenc Clausennek újabb
vonását mutatja meg a IV. felvonásbeli
végső nagyjelenetében, amelynek a végén
meghal. A visszatérő Clausen találkozik
gyermekeivel, s úgy tűnik, leginkább
Wolfgang fiának az árulása sújtotta le.
Feltámad benne Wolfgang születésének
emléke. Ezekben a pillanatokban érezteti
Bessenyei Ferenc először a megtört, meg-
gyötört ember érzelmességét és önsajná-
latát. Ez azonban itt a már hamarosan
bekövetkező halál előjele. Egy szerelmes
öreg férfit és egy halála előtt álló öreg
férfit voltaképp nem lehetne hitelesen
megjeleníteni bizonyos fokú érzelgősség
és önsajnálat nélkül. Ezek túltengése
azonban az alakot „tocsogósan" érzelgőssé
tenné, hiánya pedig szegényítené, sőt
hitelességét is elvenné. Bessenyei Ferenc
kiválóan találta meg - és ezek is a szakmai
tudáshoz tartoznak - azt a pontot, ahol, és
azt a mértéket, ameddig megmutatta
Clausen érzelgősségét. Á szakmai tudás
„magasiskolája" Clausen halála is,
mindenféle teátrális póz nélkül.

Az V. felvonás elhagyása minden
szempontból előnyére vált az előadásnak.
A drámához semmivel nem járul hozzá,
csak a ma már alig elviselhető melodra-
matikus hatást növeli.

Sára Bernadette Inken-alakjáról elhi-
hető, hogy őszintén szereti az öreg férfit, s
ő is elkerülte az érzelgősségnek és a
fiatallányos rajongásnak még a halvány
nyomait is. A többi szereplő nemcsak
dramaturgiailag, hanem a színészi megol-
dásokat tekintve is csak szürke környezete
Bessenyei Ferenc Clausen-alakításának. E
szürkeségből csak Balogh Emese és
Miklósy Judit emelkedett ki.

Henrik Ibsen: A vadkacsa (Játékszín)
Fordította: Bart István. Rendező: Lengyel
György. Zene: Novák János. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Both Béla, Bálint András, Gera
Z0ltán, Balázsovits Lajos, Meszléry Judit,
Balogh Zsuzsa, Csikós Sándor, Molnár Mó-
zes, Bicskey Károly, Gonda György, Jani
Ildikó, Maday Emőke, Bálint György, Put-
nik Bálint.

Gerhart Hauptmann: Naplemente előtt (Vár-
színház)

Fordította: Háy Gyula. Rendező: Meczner
János. Dramaturg: Forgács András. Díszlet:
Csányi Árpád m. v. Jelmez: Csengey Emőke
m. v.

Szereplők: Bessenyei Ferenc m. v., Trokán
Péter, Vándorfi László, Balogh Emese,
Miklósy Judit m. v., Hetényi Pál, Marsek
Gabi, Hável László, Beregi Péter, Szigeti
Géza, Árva János, Baranyi László,
Fenyvesi Balázs, Feleki Sári, Sára
Bernadette, Vereczkey Zoltán, Lendvai
Gyula, Dombóvári Ferenc.

SZÁNTÓ JUDIT

Szent kísérlet-e
a jól megcsinált dráma?

Hochwälder-bemutató a
Thália Színházban

A jól megcsinált dráma - derűlátó műfaj.
Mikor a színpadon farkasszemet néz
Marlborough hercegnő és Bolingbroke
lord, a néző szívébe nyugalom költözik,
mert az intrikus előre látható kudarcával
minden megoldódik, és helyreáll az igaz-
ság. Ez a jól megcsinált vígjáték. A jól
megcsinált tragédiában győz ugyan az
intrikus (lásd Scarpiát a Toscában), de oly
alaposan lelepleződik, hogy tudhatjuk:
legközelebb a jó erőinek csak ügyesebb-
nek, érősebbnek kell lenni, s akkor nem
maradhat el a győzelem.

A jól megcsinált dráma elsősorban
mindig a mesteremberek, az avatott drá-
mai technikusok vadászterülete volt. Ha
igazi írók vették kézbe, mindig szétfeszí-
tették kereteit. Szokás mint elődre, Ra-
cine-ra hivatkozni, de hát Racine-nál a
forma klasszikus fegyelme belső démo-
nokat próbál kordában tartani; Ibsen, az
utód, a kiteljesítő pedig a belső válságokat
kivetítő szimbólumok felé nyitotta meg a
zárt falakat. Shaw, ha élt vele, játékosan
elironizálta a formát, Hauptmann a
formátlanság vádját is vállalva tördelte
szét. Nem kívánok zanzásított
drámatörténetet írni - a jól megcsinált
dráma tündöklése és bukása komoly
dolog, monográfiát érdemelne. Minden-
esetre tovább virulhatott volna - hiszen
megtestesíti a nézőknek számos, a szín-
házzal kapcsolatos legitim és beidegzett
elvárását -, ha a XIX. századra, Scribe és
Sardou, Boucicault és Csiky Gergely
kiegyensúlyozott, nyugodalmas szemlé-
letének korára nem a XX. század követ-
kezik. Az a XX. század, amely a világot
felforgató események soha nem látott
rohanó sodrásában értékeket és megoldá-
sokat illetően egyre bizonytalanabbá vált.
Á színház és a dráma funkcióváltásai, tar-
talmi és formai átalakulásai lázas lépés-
tartásra törekedtek, felborítva évtizedek,
sőt már-már évszázadok írói, színházmű-
vészi és nézői magatartásformáit. Bár
mindkettő ma is szolgál, a proszcéniumos
színház és a jól megcsinált dráma az első
számú céltáblák és áldozatok közé
tartoztak.

A jól megcsinált dráma századunkban,
kivált annak második felében nem azért

vesztette el hitelét, mert szilárdan meg-
konstruált sémája eleve mesterkéltnek hat;
hiszen ki állítaná, hogy a Kurázsi ma-ma
vagy a Godot-ra várva naturálisabban
reprodukálja a valóságot, mint a Kis rókák
vagy a Neveletlenek? Sőt: a jól meg-csinált
dráma leggyakoribb válfaja, a bul-
várdráma a legapróbb részletekig híven
ábrázolja válogatott magánügyeinket.
Nem a konvenció eo ipso tűnt hamisnak,
hanem a valóság felszínén való megra-
gadás, mert tapasztalataink arra tanítottak:
egy konkrét ellenfél legyőzésével még
nagyon kevés történt. Kivált ha ez az
ellenfél - a jól megcsinált dráma kon-
venciója szerint - megteszi nekünk azt a
szívességet, hogy bemutatkozva kimutassa
foga fehérjét, a konfrontációra leg-
alkalmasabb pillanatokban rendre meg-
jelenjék, és veszítsen bár vagy győzzön,
egyre megy -- erkölcsi veresége nem hagy
kétséget afelől, hogy tényleges bukása is
csak idő kérdése.

Mellesleg: pontosan ezért ért meg a jól
megcsinált dráma egy újabb, átmeneti
virágkort a fasizmus idején, amikor az
ellenség valóban leleplezhetővé s a végső
bukásába vetett hit indokolttá vált. Az
antifasiszta drámák többsége ebben a
konvencióban íródott, s megkockáztatom
a feltevést: ezért is merültek, aktualitásuk
múltán, a feledésbe. A maradandó művek
dramaturgiailag is más típusúak, az Arturo
Uit vagy az Andorrát említhetném; ezek
viszont sokkal többről szólnak, mint
pusztán az egyszeri német fasizmusról, és
ezzel összefüggésben nyúltak más
formához. Azt ugyanis, hogy korunkban
ki ír jól megcsinált drámát, nem a
szűkebben vett szakmai rátermettség, nem
is a személyes gusztus dönti el, hanem
elsősorban a mondanivaló, az írói
világkép mélysége és eredetisége.

Az utolsó jelentős drámát, amely nagy-
jából a jól megcsinált dráma keretei közé
illeszkedik, mindenesetre 195 3-ban írták.
Ez volt a Salemi boszorkányok - mellesleg
egy, drámaírói szempontból ugyancsak
„optimistán" felfogható társadalmi jelen-
ség, az előbb-utóbb biztos kudarcra ren-
delt maccarthyzmus hatására. A forma
konvencióit ez esetben egy kiváló tehet-
ségű drámaíró lelkesítette át - de nem
véletlen sem az, hogy a későbbiekben
Arthur Miller mindent megkísérelt e for-
ma bilincseinek széttörésére, sem az, hogy
végül, csüggedten, feladta a küszködést, s
egyre gyengébb darabok után lényegében
elhallgatott.

Ibsen vagy a magát nyíltan Ibsen-ta-
nítványnak valló Miller példája bizonyít-


