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Ha a Pillantás a hídról
címû, 1956-os születésû
tragédiát vesszük, az alap-
konfliktusát tekintve örök
érvényûnek mondható.
Rész letei ben azon ban né-
miképp megkopott, szem-
lélete kissé idejétmúltnak
hat, talán ezért is nehéz
egészében véve hitelesen
eljátszani. A Salemi boszor -
ká nyok vagy Az ügynök ha-
lála – mindkettô társadal-
mi jelenségek összefüggé-
sében zajló egyéni dráma
lévén – inkább felfrissíthe-
tô, újraértelmezhetô, vagy
jelen idejû nézôpontból is
vizsgálható. A Pillantás vi-
szont az, ami. Aligha lehet
más útja a színrevitelének,
mint a lélektani realizmus. 

A kézenfekvô feladat:
megteremteni a szereplôk viszonyait, a helyzetek igaz-
ságát. Nyilván ez vonzza a színészeket: nagy ívû, erôs
drámaiságú, szenvedélyes figurák ábrázolását kívánja
tôlük a darab. Érthetô, hogy a drámát rendre elôveszik
a színházak, ha negyven-ötven éves, mokány, férfias
hôsszínészüket méretes feladattal akarják ellátni.
A neheze ezután következik. Amikor a nézô számára
kiderül, hogy bár kétségkívül nagy a svungja Eddie
Carbone tragikus történetének, a katarzis felé vezetô
út tele van kisebb-nagyobb buktatókkal.

Szegeden, a Kisszínház színpadán egy épülô vagy ta-
lán inkább soha fel nem épülô brooklyni házat és kör-
nyékét látjuk. Horgas Péter díszletében minden szür-
ke, félkész, fóliával borított. (Bánt ez engem, de még
Eddie otthonában is ajtók helyett gusztustalan nejlon-
fólia szolgál függöny gyanánt az ajtótokokon. Tényleg,
vajon miért szokták Carbone dokkmunkás lakását
szinte teljesen kietlen, barátságtalan odúnak ábrázo-
lni? Tán nem lakik és munkálódik itt egy dolgos, derék
háziasszony, aki egész nap otthon van?) A ház elôtti

redves placcba belefulladt egy öreg, piros autó: ebben
fogadja Alfieri ügyvéd a klienseit. Beül a volán mögé a
mi decens küllemû s modorú Alfierink (Székhelyi
József), mellé az anyósülésre a feldúlt Eddie Carbone
(Gáspár Tibor), s az arcukat szembôl látjuk kivetítve a
ház falán, fekete-fehérben.

Most, hogy ezt a néhány, ügyvédi fogadóórás, digi-
talizált jelenetet felidézem, hirtelen az az érzésem tá-
mad, hogy Hargitai Iván rendezô talán mégsem kis-
realista pepecselés útján kívánt a végére járni a tragé-
diának. De akkor hogyan? – kérdezem letargikusan.

Szokolai Brigitta dramaturg már-már családiassá
szûkítette a történetet – ez szinte hagyományos eljá-
rásnak mondható újabban. Nincsenek a színen szom-
szédok, kollégák, utcabéliek – épp elég Eddie számára
az a kisvilág, amelyben halálosan ellehetetlenül. Ott a
felesége, Beatrice, aki Fekete Gizi alakításában nyu-

Stuber Andrea

Nem oké
A R T H U R  M I L L E R :  P I L L A N T Á S  A  H Í D R Ó L

ajon nem fogott-e az idô Arthur Miller színdarabjain? De. Ámbár talán kevésbé, mint az antik
mintázatú amerikai drámairodalmat gründoló pályatársak, Tennessee Williams vagy a nagy elôd,

Eugene O’Neill mûvein.
V

Fekete Gizi (Beatrice), Gáspár Tibor (Eddie Carbone) 
és Sallai Nóra (Catherine)
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godt, békés özvegyként, méltósággal éli meg elhagya-
tottságát. Van egyszer egy bágyadt kísérlete, hogy sze-
xuálisan visszaszerezze a férjét, akit – ezt éppen ô, az
asszony fogja fel egyedül – öntudatlanul elcsábított
tôle kettejük nevelt lánya, Catherine, de egyébként
Beatrice megadja magát is, férjét is a sorsuknak. 

Hargitai Iván rendezése feltehetôleg azt mondja, a
szerelem annyira sötét verem, hogy néha nem is lát-
szik. Eddie-t a maga tisztázatlan érzései nem ébresztik
rá arra, hogy szerelmes a lányba. De vajon hogy nem
veszi ezt észre? A feleségét egyáltalán nem kívánja –
ezt Gáspár Tibor és Fekete Gizi eljátsszák. Ugyan -
akkor Gáspár Eddie-je és Sallai Nóra Catherine-je
sokszor kerül meghitt, közvetlen fizikai kapcsolatba.
A lány nemegyszer elüldögél Eddie ölében. Mégiscsak
különös, hogy a férfinak nem tûnik fel a minden józan
megfontolást nélkülözô vonzalma Catherine iránt!

De Catherine érzései is zavarosnak hatnak. Sallai
Nóra – akit magam a debreceni Édes Anna óta figye-
lemre méltó fiatal színésznôként tartok számon –
ôszinte, mélyrôl jövô indulattal hibáztatja Beatricét,
amiért nem teszi boldoggá Eddie-t. Majdnem azt
mondja: ô képes lenne rá. Már nem vagyok kislány –
közli nyomatékosan Eddie-vel, arra célozva, hogy kvá-
zi in flagranti érték Rodolphóval. Majdnem azt mond-
ja: elkéstél, Eddie. Nyilván az sem véletlen, hogy
ugyanazzal a mozdulattal ugrik mindkét férfi nyakába,
az elsô felvonásban Eddie-ébe, a másodikban Ro dol -
p hóéba. Amúgy Pataki Ferenc Rodolphója nagyon rend-
ben lévô fiatalember. Kedves, tisztelettudó, jellemes,
és bájos dilettanciával énekli a You Are My Destinyt.
Ugyan ki akadna ma fenn azon, hogy hosszú, mézszô-
ke hajat hord, lófarokban összefogva? A legelôírássze -
rûbb szereplô Megyeri Zoltán Marcója. Tiszta, egysze -
rû és bivalyerôs. Mint sötét árny vetíti elôre a végzetet.

A szegediek kicsit lassú, kicsit unalmas, kicsi vivô-
erejû elôadásában Gáspár Tibor Eddie-je a nehezen
emészthetô alak. A színész mintha abból indult volna
ki, hogy Alfieri ügyvéd könnyen átlátható, mindig ön-
magát adó férfiként emlékezik Carbonéra. Meglehet,
ezért van, hogy mindent feltûnôen kitesz, láttat és nyo-
matékosít. Csak hát volna annak határa, hogy Eddie
mit mutathat meg a belsô viharaiból anélkül, hogy sa-
ját maga észrevegye. Odáig talán mégsem kellene el-
jutnia a józan esze elvesztésében, hogy tûzpiros mini-
szoknyát visz haza karácsonyi ajándékul a nevelt lá-
nyának. Gáspár Tibor kétségkívül színvonalas, ám
zavarkeltô alakítása felveti, hogy némi zártság, tartóz-
kodás, a lélek zûrzavarának beljebb szorítása jót tenne
a figurának. A tragikumának feltétlenül. Nehogy
szimplán tetû alaknak, családon belüli molesztálónak
és közönséges spiclinek nézzük Eddie Carbonét. 

ARTHUR MILLER: PILLANTÁS A HÍDRÓL
(Szegedi Nemzeti Színház)

Fordító: Vajda Miklós. Dramaturg: Szokolai Brigitta.
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Kovalcsik Anikó.
Zene: Weber Kristóf. Rendezô: Hargitai Iván.
Szereplôk: Székhelyi József, Gáspár Tibor, Sallai
Nóra, Fekete Gizi, Megyeri Zoltán, Pataki Ferenc,
Kiszely Zoltán. 

z Örkény Színház igazán derekasan teremti meg
a (hazai) semmibôl Irmgard Keun alakját.

A mûsorfüzet és a szórólap nem fukarkodik a világ-
irodalmi személyiséghez méltó jelzôkkel, a vetítések-
hez szolgáló keretben megjelenítik fényképét (hiszen
bizonyára ô az az ápolt középkorú hölgy, akirôl Doris
megállapítja, hogy harminc év múlva hasonlítani fog
hozzá), még a színpad fölé is kiírják, hogy Irmgard
Keun Strasse, bár ennek nincs sok értelme: ha a reha-
bilitációról gondoskodó mában vagyunk, mit keres a
guckkastenben Doris jellegzetesen 1930 körüli, cukros
ételekrôl álmodó szövôlány figurája a maga szerényke
drámájával?    

Azért egy fenntartás idekívánkozik: elképzelhetô,
hogy Keun két jelentôsnek mondott regényének elol-
vasásával változna a meddônek tetszô kanonizáció op-
tikája. Lehet, hogy csak Gáspár Ildikó adaptációjában
fest a történet ilyen banálisnak, közhelyekbe mártott-
nak, számtalan elôd és utód mûbôl ismertnek (Há mo ri
Gabriellának még a hanglejtése is emlékeztet a filmes
Bridget Jonesra), és az eredetiben markánsabb szerzôi
értékek jelennek meg. Ha van a dologban üzlet vagy
legalább – legyünk jóindulatúak – erkölcsi sikerlehe-
tôség, töméntelen kiadóvállalatunk valamelyik prédára
vagy skalpra lesô szemfülesebbje bizonnyal gondos-
kodni fog tájékoztatásunkról. 

Az adaptációnak és még inkább persze az elôadás-
nak van azért önálló mondanivalója is. Már Hámori
Gabriella elsô, rövid ideig viselt jelmeze is a mához kö-
zelíti a monodramolettet (ha így nézzük, még az emlí-
tett utcanév is értelmet nyer), és a munkanélküliség, a
nyomor, a hatalmas vagyoni különbségek, illetve ezek
nyomán a szegény kis hôsnô-bogár szinte törvény-
szerû kiútkeresése bûnözésben, prostitúcióban meg-
annyi ismerôs mozzanat: mi is forrongó, változást áhí-
tó társadalomban vagyunk. (Csak nehogy ez a bizo-
nyos változás is hasonlóan alakuljon…)

A végére az adaptáció egyébként elfárad: az egymást
villanásszerûen követô és végképp csontvázra (és mo-

Szántó Judit

Bridget Jones 
a hitleráj
elôtt
IRMGARD KEUN: A MÛSELYEMLÁNY

A


