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Kiss Jenő megformálásában - és a drogéria

hierarchiája, valamint a tulaj szimpátiarangsora

tükrözi is a tükrözendő különbséget.

A linkóci - és nőcsábász - Kádár úr Kőszegi

Ákos, a felkapaszkodott, kifutóból segéddé

avanzsált Árpád úr Háda János játékában pon-

tos, kiszámított és kiszámítható, de azért szóra-

koztató karakterek. Fehér Anna, a szerelmi mel-

lékszál női összetevője öntudatos és becsületes,

sziklaszilárd és éles nyelvű, mindezen felül vaj-

szívű; hozzá képest árnyalatot szolgáltat a

besavanyodástól félő pénztároskisasszony

szerepé-ben Vándor Éva és a mozirajongó,

férjvadász karakterben Radó Denise.

Ez volna a címe annak a zseniális kézirat-nak,
amelyet Hedda Gabler tűzre vet. A jövő
erkölcsi doktrínája. A debreceni elő-adásban
nem is csupán a lángokba hajít-ja, hanem
huzamosan, aprólékosan táplálja vele azt a
tüzet, amely emésztő és kiolthatatlan, és szinte
alaphivatását csúfolja meg, mert hogy dideregni
kell mellette.

Kellemes este volt, ritka kellemes este még-

hozzá. A kellemesség az alkotók érdeme, a

ritkaság pedig jelenlegi színházművészetünk

árnyoldalának része.
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Hogy is van tehát ez a nőkkel? Az Ibsen-látta

asszonyokkal, s közöttük éppen ezzel a vonzó és

démonikus, mondhatni: „inverz zsenivel", aki

csaknem mindazzal rendelkezik, amitől egy nő

messze kiemelkedhet neméből, csakhogy ez a

magasság számára egyszerre rettenetes távol-

ságot és magányt, és kétségbeesést jelent; sőt:

a formátlan tehetség és a formát kereső szenve

dély egyetlen lehetőséget érez csakugyan ma-

gáénak: a rombolásét, s akkor ebben találhat

magára. Hiszen ez hiányzó formátumát is feled-

tetheti.

Mert végül is micsoda romboló erő feszít az

asszonyokban! Ugyan miért csak egyetlen irá-

nya lenne annak a mozgásnak, mely meghitt

közhelyek és még meghittebb tapasztalatok

szerint, ugye teremtés ihlet, és emel, és óv: nem

ugyanez nyilatkozik-e meg a destrukcióban,

tönkretételben, kétségbeesésbe hajszolásban

és pusztításban; vajon a görög mitológia leg-

kegyetlenebb alakjai nem voltak-e gyakorta nő-

neműek?

Mert ezek az Ibsen-alkotta férfiak itt, körülötte,

még ennyit sem érnek. Hiszen kisszerűségük fo-

kozatai között választhat csak a rájuk ítélt

asszony, mert senkitől nem várhatja már azt,

amit megértésnek gondol, mert az egyetlen, aki

vala-ha méltó lehetett volna rá, zsenialitása által

züllene bele abba a világba, amely ilyen szépen

meg-nyomorította mindannyiukat. És persze

mindebben semmi elméletieskedés nincs -

játszódjék bár a darab kultúrtörténészek

szalonjában -, hanem rettenetes és pontos, és

elviselhetetlen botrányhelyzetek, és

embertelenségükben is emberi villanások

lökdösik előre azt a cselekményt, mely még

tragikus lezárulásában sem villanthatja fel egy

nagyszabású élet ígéretét: a valamikori

szerelmes - ihletett és vágyott, és el-várt - szép

öngyilkossága helyett véletlenül ágyékon

durrantja magát a Heddától kapott pisztollyal, míg

a szerelmes felbujtó, az asszony is csak

amolyan „háttérzörejként" lőheti főbe ma-gát,

miközben a szalon előterében diadalmasan

fortyog az elviselhetetlen polgári banalitás.
Az egyik legpontosabb, legkétségbeesettebb,

legtökéletesebb Ibsen-darab bukkant fel
Debrecenben ismét, az a színmű, melyet Len-
gyel Györgyön kívül egyelőre más nemigen
emelt le a polcról, nemhogy színpadra állított vol-
na. Akárcsak ugyanő 1976-ban a Madách Ka-
mara emlékezetes előadásában; melynek előz-
ménye pedig csak a Művész Színház rövidke,
1948-as intermezzója volt. Mintha éppen ennek
a darabnak nem lehetne helye errefelé, ennek a
merészen igazságtalannak és patográfiájában
zseniálisnak, melyet egykor Eleonora Duse ját-
szott, s amelyet évtizedekkel később azután
Bergman rendezett. Amely egy Weininger, egy
Strindberg szenvedélyével szól - vagy egy
Freudéval olykor, csak éppen szemben az utób-
bival: szublimálatlanul. És az előbbiektől külön-
bözően: a színpadi hitelesség vérfagyasztó ere-
jével.
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Amit érzékenyen követ és hangsúlyoz a szép
debreceni előadás. Szilágyi Enikő szinte kórrajzi
pontosságú, magával ragadóan poétikus hiszté-
riájával, mely olykor ugyancsak „inverzéről" mu-
tatkozik meg, s akkor csábítás és ihletés, és nyu-
galom vonz benne. Vagy a tér higgadt egyszerű-
ségével, mely éppen annyi, amennyi: egy nagy-
polgári szalon, mert a viszonyok reménytelen
fel-morzsolódásához ennél sem kevesebb, sem
több nem kell. Satöbbi szereplő meghitt, kedves
kisszerűségével, melynek vonzása még a zsenit
is magához ragadja, s ezáltal mondja ki tehetsé-
gére az ítéletet.

És volt még valami, ami az előadást nemcsak
emlékezetessé tette, de egyszerre ennél többet
is adott: egy alapvető színházi hagyományt
élesztett újra, egy látásmódot sugallt és közvetí-
tett, s segített megértetni valakit, aki többnyire
megértetlen marad, s ez persze nem akadályoz-
za sem sikereit, sem bukásait. Új Ibsen-nyelv van
ugyanis kialakulóban, s a nyelv persze ismét
csak sokkal többet jelent, mint grammatikát, lexi-
kát, szintaxist, egyebeket. És nemcsak a szín-
pad miatt. Hanem mert tudást, világértelmezési
lehetőséget, koherens rendszert tartalmaz,
amelyben végre alapkérdéseink legalább meg-
fogalmazhatók. A legfontosabbak: azok, ame-
lyekre nem kínálkozhat semmiféle politikai, törté-
nelmi vagy kultúrhistóriai mentség, mert ez csak-
is miránk van bízva, mert az emberi viszonyok
metafizikájában valamennyiünkre demiurgoszi
szerepet osztottak. És ennek zseniális botrány-
kövei az Ibsen-darabok. Amelyeket Kúnos László
pontos ihletettséggel fordít újra, egyiket a másik
után, s az ő általa végre vérfagyasztó korsze-
rűséggel megszólaló, gonosz és csodálatos nor-
vég egyszerre hódítóan és ellenállhatatlanul
megjelenik a hazai színpadokon. Rettenetesen
fontos ez a jelenlét. Csendes és konok, de nehe-
zen kiheverhető. A Nóra, a Vadkacsa, a Ros-
mersholm után most végre a Hedda Gabler.
Mind között talán a legrobbanékonyabb, legke-
serűbb, ezért a legkockázatosabb. És ebből a
kockázatból is erény lett a debreceni előadáson:
hogy higgadtan és ihletetten mégiscsak lehet
hagyományt fenntartani és teremteni. Valamit új-
ra előhívni a múltból és keserű horizontokra mu-
tatni vele. Akár ekként is. Hiszen ez is „A jövő er-
kölcsi doktrínája". Bár még csak ott hamvad
szenvedélyek tüzében. Nem lángol, csak izzik és
parázslik. A felbomlás melege is tartós.
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Az oszloppal sok baja volt mar Csiszár
Imrének a Budapesti Kamarában, a Károly
körúton. Kerülgették a Sade márkinéban,
ott magasodott a Kulcskeresőkben. A
feladatot most a Yermában sikerült a
legfrappánsabban megoldania. A szabad ég
alatti jeleneteknél terebélyes fa törzsének van
álcáz-
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va, benn a házban pedig szentségtartó. Mindkét
formában szimbolikus jelentőségű, ahogy elter-
peszkedik a színpad közepén: kint, a fa tövében
kegyetlen szenvedély burjánzik, ölés és ölelés,
bent, a négy mozdíthatatlan fal között szenve-
délysorvasztó erkölcsből lehet mellette leckét
kapni. A környezet mediterrán, mondjuk, andalú-
ziai, akár Garcia Lorca, a (dráma-) költő; fekete
és fehér, de nem naturalista, inkább szimbolikus
jelentésű, akár az oszlop meg a játék maga. A
mozdulatoknak koreográfiájuk van, túlmutatnak
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