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Diószeghy Iván, Basa István, Horányi László,
Dánielfy Zsolt a Kakukkfészekben (Máthé And-
rás felvétele)

ről, lelassuló időről, a papáról - például Debre-
cenben is megtörik az előadás ritmusát, és in-
kább nosztalgikusan mélák, mint drámaiak vagy
költőiek. S amint várható, egy rizsporos Krisztus-
frizurával, kereszt alakban a fal mellé állított be-
teg, vagy egy, pusztán a bozontját és kezét rázó,
fel-felüvöltő ápolt emberi reakció, tartalom híján
hatásvadász kellék csupán.

A lélektani aprómunka hiányának következté-
ben a figurák még az adaptációhoz képest is
szegényednek, illetve torzulnak. Horányi László
renitens McMurphyjében nincsen lefegyverző
emberség és kőkemény tartás, mely aztán a f ő-
nővérrel folytatott küzdelem végére felmorzso-
lódhatna. Szimpla szemtelen vagány, afféle jó-
pofi „laza csávó". Az a McMurphy, aki emelvény-
re állva fehér bálnás alsónadrágjában élvezettel a
csípőjét riszálja, leginkább bohóc, semmiképp
nem az emberi méltóság zászlóvivője. Varga Éva
rájött, hogy a főnővér titka a rendíthetetlenül
mosolygó maszk mögül elő-előszikrázó erő, sőt
erőszak. Ebből a mesterkélt mosoly és az undo-
kul affektált hanghordozás sikerült, a mögöttes
keménység neki sem - kettejük párharcának le-
fojtott feszültségei elnagyoltak és szétszivárog-
nak. Miske László Bromden főnökként rezzenés-
telen arccal, nagyon néz, jól megrágott megjegy-
zéseivel bumfordi bájt áraszt - de jaj, miért kell
McMurphynek fölkapnia a kétméteres indiánt,
hogy ország-világ lássa a nadrágja alól kivillanó
emeletes talpú cipőt?

Vannak, akiknek sikerül felskiccelni és végig
tartani egy figurát: Sárközy Zoltánnak a jámbor,
legfeljebb csendes ellenállásra hajlandó doktort,
Kóti Árpádnak az izgága, hősködő Cheswicket,
Jantyik Csabának az infantilisan dadogó, meg-
félemlített Billy Bibbitet. Vannak, akik mindvégig
nem árulják el, ki bújik meg a játszott figura bőré-
ben, legfeltűnőbben Dánielfy Zsolt, aki Harding-
ként még angolos kimértségét is leginkább kosz-
tümjének köszönheti.

A nagy vonalakban, erőteljes csapásokkal
dolgozó rendezés hatásos ott, ahol már a nyers
zsigeri indulatok robbannak. Hiányoznak viszont
az elhallgatások, a ki nem mondott gondolatok,
belső váltások, amikor a finomabb, áttételes belső
történéseket kellene megformálni. Felpörög a
csúcsjelenet, amikor a szerencsétlen Billy ön-
gyilkosságának hírére McMurphy visszafordul az
ablakból, és egész megnyomorítottságukért
bosszút állva ráront a főnővérre. A záróképben
viszont, amikor az indián, viharos zenére, Gojko
Mitić pátoszával áttöri az ablakot, és kirobban a
szabadságba, nem azt a keserű, kételyekkel teli
életigenlést sikerül megfogalmazni, ami az elő-
adásból is következnék.

Mindenesetre úgy tűnik, a Kakukkfészek be-
vonult a hálás sikerdarabok közé: vonzerőnek ott
a téma, ott a cím.

Dale Wasserman: Kakukkfészek (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Bátki Mihály. Dramaturg: Dobák Lívia.
Hang-fény: Dombrády Csaba. Díszlet-jelmez: Lang-

„A napot. A napot!" - nyögi a dráma végén
Osvald, miközben összeroskad, izmai
ellankadnak, arca kifejezéstelenné válik,
mozdulatlanul ül. Ez a néhányszor ismételtszó
egyszerre jelenti számára azt,
amiben igazából sohasem volt, s azt, amiben
sohasem lesz része: az életet. Azt a létet,
amelyben
nincs hazugság, vagy ha van, nem olyan
mértékű, hogy tönkretehetné az emberek
boldogságát. Osvald fohászában,
könyörgésében
a nap az élettel egyenlő, a nap a fény, amely
minden
homályos zúgba bevilágít, minden kételyt
eloszlat, az igazság, amely eltünteti a
hazugságot.
Azt, amiből az életben olyan rengeteg van,
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ahogy ezt Henrik Ibsen „családi drámája" elénk
tárja.

Ibsen Kísértetekje a hazugság drámája.
Mindenekelőtt és legtöbbet Alvingné hazudik.

Hazudta a világnak, hogy a férje felhagyott a ki-
csapongó, tivornyázó élettel. Hazudta fiának,
Osvaldnak, hogy apja erkölcsös, makulátlan fér-
fiú volt. És nem mondta meg Reginának, a szol-
gálólánynak, hogy féltestvére Osvaldnak, hiszen ő
is Alving gyermeke, akit a ház egykori szolgá-
lólánya szült. Hazugságra épül Alvingné ki-
egyensúlyozottnak tudott házassága, hazugsá-
got rejt fia iránti túlzott figyelme, gondoskodása -
már kisgyermek korában külföldre küldi, most
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Romhányi Ibi és Bakota Árpád a Kísértetekben

pedig, hogy visszatért, majomszeretettel rajong-
ja körül.

Alvingné kétségtelenül bűnös, és ugyanakkor
áldozat is. Saját sorsáért felelős, de sorsának
alakulását mások befolyásolták. Elsősorban
Manders tiszteletes, aki Alvingnét, miután az
fel-ismerte, hogy házassága tévedés, arra
kényszerítette - nem vállalva kettejük
kapcsolatát, szere lmét- , hogy egész életét
ebben a tévedésben élje le. Alvingné ezt vállalja,
s úgy próbálja életét elfogadhatóvá tenni, hogy
kiépít egy látszatvilágot, hazugságból
hazugságba menekül. Ennek a hazugságsornak
azonban egyszer meg kell szakadnia. Így is
történik. A menhely, amely Alving kamarás
emberi nagyságát, erkölcsi tisztaságát lett volna
hivatott példázni, még a hivatalos átadás előtt
leég. S nem más gyújtja fel, mint az a Manders
tiszteletes, aki Alvingnét egykor vissza-
kényszerítette tarthatatlan házasságába. Ki ő?
Sors, gondviselés, végzet? Semmiképpen sem.
Csak ember, aki elsősorban gyáva, de ezt min-
denáron leplezni szeretné. Ezért - úgy, ahogy
Alvingné hazugságból hazugságba menekül -
Manders bűnre bűnt halmoz, amit még súlyosbít,
hogy pap, akinek segítséget, vigaszt kellene
nyújtania a rászorulók számára.

Két ember sorsa, története - mégha ilyen os-
tobán rontják is el az életüket, mint Alvingné és
Manders teszi - csak akkor csomósodik drámá-

vá, ha meggondolatlan tetteikkel mások életét is
megkeserítik, tragédiába fordítják. Mint ahogy a
Kísértetek ben Osvalddal történik. Ő, aki „örökös
életöröm" igézetében szeretne élni, mások bűne
és hazugsága miatt arra kényszerül, hogy örö-
kös mozdulatlanságban, bénán tengesse lát-
szatéletét.

Ha Ibsen drámája most jugoszláviai (szer-
biai?) magyar színpadon mondhat valamit a kö-
zönségnek, akkor ezt Osvald mások hazugságai
és bűnei által előidézett kiszolgáltatottságának,
tragédiájának ábrázolásával, felmutatásával te-
heti.

Mi vagyunk Osvald. Mi mindannyian - és
nem csak magyarok -, akik úgy szeretnénk élni,
ahogy Alvingné festőnek készülő, a színek, a
fény bűvöletére vágyó fia szeretett volna.

Nekem erről szól a Kijevben tanult Vidnyászki
Attila rendezte Kísértetek az Újvidéki Színház-
ban.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy az elő-
adás az Ibsen-dráma aktualizálására törekszik.
A színészek csupán pontosan azt játsszák el,
amit a dráma előír, és mégis minden szerep na-
gyon is ismerős magatartást idéz.

Romhányi Ibi tartással, gesztussal, hanggal
állítja elénk az Alvingné igazi énjét elrejtő merev-
séget, kimértséget, a páncélt, amely alatta féltve
titkolt hazugság tenyész immár évtizedek óta.
Hűvössége maszk, amelyet bőrként vesz magá-
ra és visel. Annyira életformájává lett a látszat, a
külsőség, hogy a legtragikusabb pillanatban,

amikor Osvald azt kéri, hogy szenvedéseinek
enyhítésére a megengedettnél nagyobb dózis
morfiumot adjon be neki, akkor sem felejt el „vi-
selkedni". Olyan, mint egy tökéletes szerkezet,
amely pontosan működik, de lelke nincs.

Manders tiszteletesben Albert János apró
gesztusokkal, ujj- és szemjátékkal mutatja meg
a gyáva, de számító ember kisszerűségét, az él-
vezetekre vágyó, de önmagát, tetteit vállalni
gyáva férfit. Szilágyi Rövid Eleonóra afféle „nem
én főztem, nem is én fogom megenni" magatar-
tást fejez ki; Reginája a legkisebb lelkiismeret-
furdalás nélkül száll ki a számára cseppet sem
vonzó, cseppet sem kellemes világból. Pásthy
Mátyás Engstrand asztalosa egyszerre zavart és
elégedett. Zavart, mert érzi, tudja, hogy kinézik,
hogy utolsó a sorban, de mégis elégedett, mert
az erkölcsi győzelem, még ha megszerzése ra-
vaszságának is köszönhetően, lényegében az
övé.

Közöttük Osvald valóban nem találhatja he-
lyét, csak reménykedhet a segítségben, de gyor-
san megbizonyosodik felőle, hogy tévedett; sem
a szülői házban nem lelhet otthonra, és Regina
sem lehet segítséget nyújtó társa. Nem csak
azért nem, mert féltestvére, sokkal inkább, mert
ez a lány, aki Osvaldhoz hasonlóan az élet sze-
relmese, őt betegségével együtt nem tudja vál-
lalni, nem vállalhatja. Bakota Árpád Osvaldja
pontosan rajzolja elénk a remény és elveszett-
ség szorításában vergődő szerencsétlen fiatal-
embert, aki sohasem kapta meg az élettől azt,
amit szeretett volna, s akinek az élet helyett csak
az élet utáni mérhetetlen vágyakozás jutott osz-
tályrészül. Bakota olyan, mint az ember árnyéka,
aki mellől hiányzik az eleven test. Küzdelme az
életért, sóhaja az elérhetetlen után, könyörgése a
napért - megrázó, tragikus, nagy színházi pil-
lanat.

Ismerős emberi magatartásformák és sorsok
teszik jelen idejűvé a Kísérteteket Újvidéken. A
színház érdeme, hogy jó, pontos előadást nyújt,
azt teszi, ami a dolga, a pillanat viszont, amely-
ben élünk, a befogadást, az előadáshoz való vi-
szonyunk szögét határozza meg, azt, ahogy Ib-
sen egy évszázadnál idősebb drámáját magunk-
ra vonatkoztathatjuk.

1992. szeptember elseje és tizedike között rendezték
meg Kairóban a Nemzetközi Kísérleti Színházi Feszti-
vált, amelyen Magyarországot az Arvisura Színházi
Társulás képviselte. A harminckét országból érkezett
együttesek között jelentős sikert aratott az Arvisura
Shakespeare-produkciója: a Szentivánéji álom a kriti-
kusok zsűrijétől a legjobb rendezés díját kapta.


