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ARTHUR MILLER: HEGYI ÚT

játszani meg sem az elsőnek elvett Theodorát
alakító Bencze Ilonának, sem az ifjabb asszonyt
játszó Tóth Enikőnek nem sikerül. Egyáltalán:
alig-alig képesek a két figurából megmutatni va-
lamit. Bencze az öntudatos amerikai nőt adja

Pásztor Erzsi (Hogan nővér) és Sztankay István
(Lyman)

A hangszóró üvölt, ordít, az éjszakai ország-út, a
vihar, az autóbaleset hangjai fájdalmasan
visszhangzanak a dobhártyákon, csak azt nem
lehet eldönteni, hogy szándékosan van-e így,
vagy véletlenül hagyják ilyen velőtrázón szólni.

Miller darabjához egyébként alig-alig illik; az
lágy és némileg szentimentális, legalábbis ön-
magához, illetve az eddigi darabjaihoz képest. A
hangvételt, a közlésmódot maga a színház is el-
lágyíthatta, persze - működik a madáchos stí-
lustalan stílus is -, de a színpadi akción átsejle-
nek a darab gyengéi is. Nyilvánvalóan egy vi-
szonylag új, 1991-es Arthur Miller-műnek meg-
van a maga vonzereje, nehéz neki ellenállni.
Ezen a vonzerőn túl azonban nem sokat sikerült
hozzátenni a darabhoz.

A Hegyi út amolyan „bigámista" dráma, bár a
házasság intézményének a megkérdőjelezésén
túl, ha burkoltabban is, de lázad minden ellen,
ami az emberi érzelmeket intézményesíti. Ezért
is értékelhető Horesnyi Balázs díszlete, a szín-
padot uraló, csalóka léptékű épületfal (klasszi-
cista fennsőbbségében maga „az" intézmény)
ferdén megdöntve, de még így is stabilan, lerom-
bolhatatlanul. (Csak épp a legfontosabb helyszí-
neknél nem működik igazán: sem elölről mint
kórház, sem a hátsó vastraverzeivel mint afrikai
tengerpart.)

Igazságtalanok lennénk, ha azt mondanánk,
hogy Millernek alig sikerül kikeveredni a közhe-
lyekből. Néhol azonban valóban közhelyes, má-
sutt meg kissé hamis. Lyman Felt amerikai ál-
lampolgár kilenc esztendeje él boldog bigámiá-
ban, egészen addig, amíg súlyos autóbalesete
fényt nem derít a valóságra. Az emlékezéses,
látomásos, szaggatott szerkesztésű történet,
amelynek központi helyszíne a sérült kórházi
kórterme, valójában erkölcsi kérdéseket taglal.
Teszi ezt a „másik" oldalról, azaz Lyman szem-
szögéből. Bizonyára nem tenné, ha a hősnek
nem lennének meg a maga részigazságai.
Lymannek, a saját bevallása szerint, ez alatt a ki-
lenc esztendő alatt két nőt sikerült boldoggá ten-
nie. Hogy erről a feleségei is így gondolkodnak-e,
az már kétséges. Szövegük nemigen van rá, el-

Bencze Ilona (Theodora) és Sztankay István
(Kanyó Béla felvételei)
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mereven, aki széles mosollyal lendül túl az élet
nehézségein, Tóth az állítólagos szabadelvűvel
próbálkozik, az „anarchista kurvával" - bár ezt
is inkább csak mondják rá -, a többit a jelmezei-
re bízza. (Tóth Enikő immár végképp eljutott arra
a pontra, hogy szabadon sétálhat át úgyszólván
önazonos alakban a Madách előadásainak egyi-
kéből a másikba, csak a szövegen kell változtat-
nia.)

S ha mára két nő jelleme, valóságos érzelme-
ik, az események alakulását követve teljes ho-
mályban maradnak, a Lymant játszó Sztankay
Istvánnak még kevesebbre futja abban a tekin-
tetben, hogy választ találjunk bizonyos ok-oko-
zati összefüggésekre. Olyan idegen rajta a figu-
ra, mint az a gipszruha a kórházi ágyon, amelyből
ki-be ugrál az eseményekben, azaz az idősíko-
kat sűrűn váltogató dramaturgiának
megfelelően. Ha valamit sikerül fölfedezni az
arcán, a szokásos mimikáján túl, az egy
bizonyos naiv maszk, amelyet olyankor ölt
magára, ha az általa elkövetett bigámiáról szó
kerül, s amely - tekintve, hogy egy sokat
megért, hatvanhárom esztendős férfit kell
megjelenítenie - még akkor sem lehetne
őszinte, ha valóban boldoggá tette feleségeit. A
másik lehetőség, hogy Lyman magatartása nem
naiv, hanem álnaiv, azaz a védekezés egy
formája. Akkor viszont ezt a tényt a né-

A szolnoki előadás nyitóképében egy kol-
dusnak öltözött alak válik ki a gomolygó
füstködből. - Megérkeztünk a Földre - mondja
lelkesülten az álruhás, kopott angyal.
Gyöngéden öleli magához az életére
rácsodálkozó törékeny lányt, aki sosem fog ott-
honra találni ezen a hűvös, közömbös csillagon.
Megváltó ajándékul szánta őt a kifürkészhetetlen
ég a kiszámíthatatlan embereknek, de az otrom-
ba rajongók önzése elől Kurrubi végül menekülni
kényszerül. Hisz hiába ágaskodik segítségért
vaksi angyala felé, itt reked a mélyben mind-
örökre. Hiába szólítja a koldus-álöltözetben, va-
lóságos, szánandó lényében megszeretett Ne-
bukadnecár királyt, elveszti örökre képzelt ked-
vesét, mert az görcsösen ragaszkodik látszatha-
talmához. Kurrubi számára nem marad más me-
nedék, mint reményvesztetten kapaszkodni Ak-
kiba, az angyallelkű koldusba, a nincstelenség
királyába, aki színes szavaival várako

zővel is illene valamiképpen tudatnia. A többiek
végképp illusztratív figurák - illusztrálják a nem
létező családi-társadalmi tablót. (Egyedül Pász-
tor Erzsinek sikerül néha, hogy annak nézzük,
akit játszani akar.)

A rendezőként ezzel a darabbal debütáló Mé-
száros Károlyról egyelőre annyi mondható el,
hogy vagy színházat választott rosszul, vagy
pályát. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a
produkció egyetlen mozzanatában sem sikerült
a saját egyéniségét érvényesítenie.
Szabadjára engedett színészek rutinjának tűnik
az előadás, anélkül, hogy valamifajta lelkesedés
bármelyiket is hatalmába kerítette volna. Az
eredmény le-hangoló. Az embernek még
élcelődni sincs kedve - akadna min -, csak ülés
szomorkodik. Le-süti a szemét. Különösen a
tapsrendnél, amikor végképp fölborul
mindenfajta színházi rend. Arra talán már nem
futotta a sok elfecsérelt energiából.

Arthur Miller: Hegyi út (Madách Színház)
Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Horesnyi Balázs.
Jelmez: Velilch Rita. A rendező munkatársa: Tatár
Eszter Rendezte: Mészáros Károly.
Szereplők: Sztankay István, Bencze Ilona, Tóth Enikő,
Pásztor Erzsi, Horesnyi László, Vasvári Emese, Koltai
János.

zássá varázsolja a folyamatot, ahogy Babilon el-
süllyed körülöttük: „Új ország vár messze ránk,
tele új üldözéssel, tele új ígérettel." Vándorolnak
hát, keresztül a felkavart idő homoksivatagán. Az
előadás záróképében összehajol a hazátlan égi
leány és a mindig újjászülető hontalanságában
otthonosan mozgó földi „pótatya." Mennek, míg
el nem nyeli őket a gomolygó füstköd.

Születés és pusztulás képei keretezik tehát az
Angyal szállt le Babilonba szolnoki előadását.
Vincze János rendezésének felütése és zárlata
- a káoszt korrigálni képtelen teremtés és az új-
jászületés reményét meghagyó széthullás egy-
másnak megfeleltethető képzetei - arra a korél-
ményre is utalnak, amelyben újból aktuálisnak,
bemutatásra érdemesnek tűnik Dürrenmatt
1954-ben írott darabja.

A mostani felújítás azonban csak félsikerhez
vezetett. A magyar színházművészet átlagszín-
vonalát képviseli, épp ezért felismerhető benne

színjátszásunk majd' minden problémája: a
darab hibáit nem korrigálja erőteljes
dramaturgiai munka, a színészi alakítások nem
állnak össze koherensnek tetsző játékmóddá,
konzekvensen vállalt stílussá, a rendezői ötletek
nem tükröznek következetesen építkező
koncepciót.

Nehéz feladat Dürrenmatt keserű áltörténelmi
komédiáit színpadra állítani. (Mintha újból divat-
ba jöttek volna nálunk ezek a művek, amelyek
azonban - ahogy ezt mind A Nagy Romulus kö-
zelmúltban játszott két változata, mind a mostani
előadás is jelzi - korántsem problémamentesek.
Az Angyal szállt le Babilonba esetében távolság
érzékelhető a mű szüzséje, dramaturgiája és
retorikája között. Mindez talán az írói koncepció
és a drámatechnika feszültségére utal.)

A történet - amely arról szól, hogy mi történik a
Földen az ártatlan égi lénnyel - mintha egy
klasszikus tragédia mélyszerkezetét követné; az
eszményekkel való szembesülés megkérdőjele-
zi ugyan a megszokásaikba beleragadt életeket,
embereket - de a kizökkent idő keltette feszült-
ség végül is a morális ellenpontot jelentő lány fel-
áldozásának szándékához vezet. Ez a
tragédiaszerkezet azonban az írói koncepció
szerint komikus színezetet kap, hisz mindenki
méltatlan Kurrubi szerelmére; az eszmények
vonzásában a szereplők csupán monomániás
rajongókká válnak. Ugyanakkor a középpontba
állított lány tisztasága reflektálatlan adottság;
személyisége kidolgozatlan, értékrendje
tagolatlan. A figura ezen általánossága
tézisszerűvé teszi a darabot. Ezért nemis az a
fontos a műben, hogy mit képvisel Kurrubi,
inkább az, hogy kit illet meg ez az égi adomány.
Az egyik főszereplő (Nebukadnecár)
illetéktelenül nyeri el, és sértődöttségében -
amiért az ég nem respektálja méltóságát, és nem
látja meg királyi magányát - azonnal eltékozolja
jutalmát. Akki, a másik főszereplő viszont kéret-
lenül vállal felelősséget Kurrubiért, s ezért képes
megóvni, megőrizni. A mű szüzséje azt jelzi te-
hát, mintha Nebukadnecár és Akki ellentétei: a
szerepként és belső tartásként átélt méltóság, a
kétségbeesésként és szuverenitásként megélt
magány, a világot uralni látszó kiszolgáltatottság
és a kiszolgáltatottságnak tetsző szabadság ket-
tősségei állnának a mű középpontjában.

Dramaturgiai értelemben azonban a darab
nem a király és a koldus közötti viadalról szól; ez
csak az első felvonás belső játéka. A többi más
tét köré szerveződik. A második rész Kurrubi ra-
jongóinak „felvonulására" épül, a harmadik fel-
vonást pedig a politikai játszma különböző fordu-
latai szervezik. (Mind a három rész egy-egy alap-
probléma variációit tartalmazza, több menetben
ismétlődik az egyes felvonásokban ugyanaz a
játszma, ezért is tűnik kicsit hosszadalmasnak a
darab.)

Az események csak látszólag lendítik előre a
cselekményt, valójában nem bontják ki a szüzsé-
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