
ció, hibáival és befejezetlenségeivel is
egyike a legjobbaknak ebben az évadban.
De - mint már említettem - az előadás a
rendezői szándék szerint sem elsősorban
önmagában létezik; valósértéke (és Ruszt
József pályája szempontjából való értéke)
csakis a tárgyilagos összehasonlítás alapján
ítélhető meg.

6.

Az emlékezetes sikerű Troilus és Cres-
sidában a rendezőnek minden színészéből
magas szintű teljesítményt sikerült
előhívnia; s ez áll javarészt a Don Carlosra
is. Most viszont több szereposztási
gyöngeség is akad - ez is belejátszik hi-
ányérzetünkbe. Kezdjük azonban a
kellemesebbel : vannak kiemelkedő
alakítások is a János királyban. A címsze-
replő Trokán Péter színészi tehetségének
kiteljesedése mintegy szimbóluma is
lehetne Ruszt egyre gazdagodó
Shakespeare-ciklusának. Trokán a Hamlet
Horatiójától kezdve egyre nagyobb felada-
tokat oldott meg egyre magasabb szinten, s
nagy sikerű Posa márkija után jutott el
János királyig. Ruszt rendezői logikájából
és Trokán színészi alkatából is inkább az
következett volna, hogy a Fattyú szerepét
formálja meg - de Jánosként is remekel.
Járásában, tekinteté-ben,
hanghordozásában is állandóan ott lebeg a
tetteinek következményeitől rettegő
középszerű ember idegőrlő félelme.
Trokán Péter János királya mindvégig érzi-
érezteti, hogy rossz és vesztett ügyet
szolgál, de azért újra és újra erőt, hitet
szuggerál önmagába. Trokán e vergődtető
kettősségre építi szerepét, hogy azután
megmérgezésekor alapegyéniségét engedje
érvényre jutni: szelíden s szinte meg-
könnyebbülten fogadja a közelgő,
megváltó halált. Tetteivel rokon- s ellen-
szenvünket váltakozva nyeri el - búcsújakor
mégis inkább életének, jellemének tragikus
voltát hangsúlyozva.

Erőssége az előadásnak Eleonóra és
Constantia egymás szemét kikaparni akaró
királynékettőse : Gurnik Ilona és Szakács
Eszter is kőkemény egyéniséget formál, a
trónért és fiukért mindenre kész
perszónákat. Trónra függesztett te-
kintetükben a hatalom őrülete lobog;
mindketten felelősek gyermekük haláláért.
Gurnik sötét humorú gúnyolódást, Szakács
néha őszinte anyai érzéseket kever a
figurába, így biztosítva, hogy Cons-
tantiához vonzódjunk inkább.

Baranyi László már a ravaszkodni, időt
húzni kényszerülő angiers-i polgár
szerepében is figyelemre méltó karakter

színészi képességekről tesz tanúságot;
Hubertként pedig roppant gazdag alakot
formái. Játéka a szomorúan jelentéktelen
udvaroncsorsot és a bátor férfiasságot
elegyíti, önsajnálat és nagyképűség nélkül.
Ez az ember pontosan ismeri ma-gát;
Arthur megvakítására is azért vállalkozik,
mert lelke mélyén tudja: képtelen erre -
tehát megmentheti a gyermeket. Baranyi
az elmaradt vakítás érzelgősségre csábító
pillanataiban is megőrzi Hubert
fegyelmezettségét, középszerűségében is
értékes emberségét.

Varsa Mátyás (a Fattyú) szerepének csak
egyetlen összetevőjét tudja érzékeltetni : a
katonás bátorságot, harciasságot. Varsa
megismétli Ajax-alakítását; ám Thersites
gyógyító cinizmusa, Horatio
férfibarátsága, Posa önfeláldozása és esze
nincs meg benne. Pandolf bíboros fontos
alakjának Kölgyesi György nem ad kellő
súlyt. A Don Carlosban puszta
megjelenésével is az inkvizíció félelmetes
képviselője lehetett, most viszont
elmélyültebb, jóval színesebb szerepfor-
málásra, érthetőbb, tisztább beszédre
lenne szükség.

Major Pál és Hetényi Pál ezúttal is
tökéletes illúziót keltve udvaronckodik,
Forgács Tibor és Fekete Tibor grófjai a
„megideologizált" köpönyegforgatás
bajnokai; Lengyel János korrektül for-
málja, de e főuraknál semmivel sem je-
lentősebbnek mutatja a francia királyt.

7.

A János király nem a legjelentősebb, de
mindenképp szép és fontos állomás Ruszt
József pályáján. Egyetlen előadásba sű-
rítette mindazt, amit a legutóbbi évék
következetes munkája során Shakespeare-
színházában fölhalmozott. A produkció éli
a maga öntörvényű életét, ugyanakkor
"Shakespeare-szótár", miniatűr
"Shakespeare-összes" a szó legjobb
értelmében. Bizonyság arra, hogy Ruszt
történetileg megalapozott, politikusan
végiggondolt koncepcióval, önálló
szemlélettel és eszköztárral rendelkezik e
művek tolmácsolására.

Shakespeare: János király (Kecskeméti Katona
József Színház)

Rendező: Ruszt József. Fordította: Arany

János. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Trokán Péter, Mádi Tibor, Hortobágyi
István, Fekete Tibor, Major Pál, Forgács Tibor,
Baranyi László, Szilárdy István, Varsa Mátyás,
Biluska Annamária, Lengyel János, Muskát
László, Gyulai Antal, Kölgyesi György, Hetényi
Pál, Gurnik Ilona, Szakács Eszter, Sára
Bernadette, Basa István.

NÁNAY ISTVÁN

Nincs vágy a szilfák alatt

A munkáskerületekben, munkásvárosok-
ban mostanában egyre több színházi elő-
adást, koncertet, kiállítást rendeznek.
Érthető, hisz a korszerűbb munkásmű-
velődés poltikai-társadalmi követelmény
lett, s ennek megfelelően, ennek
érdekében a kulturális intézmények a
maguk módján igyekeznek tenni valamit.
Anélkül, hogy egy-egy „belvárosi" szín-
ház „külvárosi" szereplésének fontosságát
és hasznosságát megkérdőjeleznénk,
kétségtelen tény: bármely előadás egymaga
nem teheti színházbaráttá, színházértővé a
munkásközönséget. Még a ,színházak
több-kevesebb rendszerességgel tartott -
bérleti - előadásai sem. Csak olyan
színház, amely eleve a mun-
kásközönségnek játszik, ennek minden
követelményét, kötöttségét és következ-
ményét vállalva.

Ilyen típusú színház - egyelőre és sok
tekintetben sajnos - csak egy van: a József
Attila Színház. Ennek törzsközönsége
Újpest, Angyalföld munkássága, de többek
között Kispesté és Csepelé is. Ezt a
törzsközönséget igyekszik szolgálni -
időnként kiszolgálni - a színház.

Mivel különleges feladata-felelőssége
van a színháznak, különösen lényeges és
tiszteletre méltó az az állandó törekvés és
- mondhatni - gyakorlat, hogy a mű-sor
jelentős részét kitevő szórakoztató zenés
vígjátékok, valamint a mai magyar és a
szocialista országok drámái mellett a
klasszikusok népszerű, közérthető, a
mának és közönségüknek szóló,
ugyanakkor az íróhoz is hű előadásban
szólaljanak meg. A nézők mindennap-
jaihoz áttételesen kötődő élményszerzés,
valamint ízlésnevelés és ismeretterjesztés
lehet ez egyszerre.

Ennek a törekvésnék kitűnő példája
Shakespeare A makrancos hölgy elő-adása,
amelyet Seregi László rendezett. (Az
előadásról részletes kritika olvas-ható a
SZÍNHÁZ 1974. júniusi számában.) Az
előadás egyszerre vérbő reneszánsz
komédia és mai kicsengésű, kesernyés
tragikomédia. Úgy modern, hogy végig
Shákespeare szellemében, hozzá hűen
folyik az előadás. Csak éppen meg-találta
a rendező a műnek azt a pontját.
amelyben szembesítheti a négyszáz év-



vel ezelőtti férfi-nő kapcsolat eszményét a
maival. S ez a pont Kata híres mono-lógja.
Szinte végig az előadásban Petruchióé a
nézőszimpátiája, de a monológban - amely
prológusként csipkelődő jótanács, de a mű
eredeti helyén vádirat, amelyben minden
mondat visszamenőleg elítéli, minősíti
Petruchio tetteit, s amely a megalázott
ember lázadása - kénytelen a kétórás
komédiát és benne sajátmagát is
minősíteni. Ezek után a szavak után csak
kesernyés, tragikus felhangú „boldog
befejezés" köverkezhet. Tehát sikerült a
rendezőnek mai gondolatokat ötvözni az
előadásban, s ebben a törekvésében
minden hatáselem a koncepciót erősíti.

Seregi László legutóbb is klasszikus
művet rendezett, ONeill Vágy a szilfák
alatt című drámáját. A rendező elkép-
zelése, az író gondolatainak mai értel-
mezése a shakespeare-i előadáséhoz ha-
sonlóan találó. Ebben az előadásban
azonban a koncepciónak csupán a kör-
vonalai érződnek. Mindaz, ami A
makrancos hölgy esetében az egységes nagy
élményt, a modern előadást szolgálta, ez
alkalommal a mű lényege és a rendezői
elképzelés ellenében hat.

Seregi László többek között így vallott a
darabról:

„ONei l l . . . mondanivalója, éppen
modernségénél fogva, általános érvényű.
Művészetének ereje abban rejlik, hogy az
egyedi eseteket elvonatkoztatva,
mindannyiunknak tolmácsolni tudta. A
Vágy a szilfák alatt, úgy érzem, aktuális
darab, s amíg az emberekben él a vágy az
otthon után, amelyet elhagytak, vagy
sohasem is adatott meg nekik, addig az is
marad." „...a darab megrázó erejét
szeretnénk hangsúlyozni." (Pesti Műsor,
XXIII. évf. 51. sz.)

Mielőtt a vallomás és a megvalósítás
közötti ellentmondásokról szólnánk,
szükséges és tanulságos az előadás kritikai
visszhangjára is kitérni. Ugyanis a napi- és
hetilapkritikák zöme igen elismerően s
csak kisebb fenntartásokkal fogadta a
bemutatót. A rendező vallomását
elfogadva és tiszteletben tartva fo-
galmazódtak a vélemények. Éppen ezért
szembetűnő, hogy különösen a díszlet-
játéktér és a színészválasztás, az alakítások
megítélése mennyire az általánosságban
mozog, s nélkülözi a rendezői el-képzelést
szolgáló funkció vizsgálatát. Ezért mindaz,
amit az előadásról mondhatunk, többé-
kevésbé a kritikai fogad-tatással való vitát
is jelenti.

ONeill darabjait az antik görög tra

gédiákhoz szokás hasonlítani. Tény: leg-
többjük végzetdráma, így a Vágy a szilfák
alatt is az. Ám bőbeszédű végzet-dráma.
És a sorstragédiában a naturalista dráma
eszközei jelennek meg. Ami a műből
általános érvényű, tehát ma is aktuális, az
éppen a sorstragédiai vonulat. Az a
feltartóztathatatlan folyamat, ahogy a
vagyonosodás, a szerzés, a birtoklásvágy,
az önzés, a gürcölés, a bezá-

rulás az elembertelenedéshez, a morális
és fizikai megsemmisüléshez vezet.

Ennek kibontásához nagy szenvedélyek
kellenek, nem filozofálgatás, közhelyek
szajkózása, pszichologizálás s nem is
életképek részletező bemutatása. A Vágy
a szilfák alatt azonban ez utóbbiaktól
sem mentes. Meg a couleur local
gondolati érvényességet szűkítő hatásától
sem.

Szemes Mari Abbie szerepében O'Neill: Vágy a szilfák alatt című drámájában (József Attila Színház)
(Iklády László felv. )



Ha mindez együtt vagy a végzetdrámai
magra rárakódott „cifrázó réteg"
bármelyike erősebb a nagy szenvedélyek
közepette lejátszódó főkonfliktusnál, vagy
ha a hősök kisszerűek, a szenvedélyek
szenvelgések - óhatatlanul melodráma lesz
a tragédiából. S ennek veszélye hazai
színpadjainkon igencsak nagy.

Színházainkban az utóbbi időkben
mintha szégyellnék az igaz szenvedélyeket.
Hűvös, okos párbeszédeket hallunk ott is,
ahol véres összecsapások szülkségeltetnek.
Az érzelmek pedig egyenesen
száműzöttek. Sem a sok évtizedes natu-
ralista beidegződések, sem az elidegenítés
magyar módon való túlhajtása nem segíti
az érzelmek-indulatok-szenvedélyek igaz
megszólaltatását. Így most, ha szükség
lenne érzelmekre, az érzelmesség veszélye
fenyeget, s a naturalista-realista dráma - a
színészek hiteles jelenlétének hiányában -
gyakran válik melodrámává.

A Vágy a szilfák alatt előadásakor is
állandóan kísért az aránytévesztés, a me-
lodráma veszélye. Bármelyrészlet túl-
hangsúlyozása a tragédia mai érvényességét
is megkérdőjelezi. Ha farmerdrámát
látnánk, vagy háromszögtörténetet, netán
krimit vagy paródiát - mindegyik változat
lehetséges -, érdektelenül ülnénk a
nézőtéren, nem lehetnénk egy fel- és
megrázó tragédia részesei.

Elsősorban a három főszereplő -
Ephraim, Abbie, Eben - akaratának,
törekvéseinek egyensúlyán, másodsorban a
fel-felvillanó környezet kemény rajzán
múlik a remekmű létrejötte.

A három egymást gyötrő, pusztító „hős"
között állandó a harc, az erőviszonyok
szüntelenül változnak, egyikük sem
gyengébb a többinél, de nem is erősebb.
„Csak" más-más tulajdonságaikban,
„fegyvereikben" van az erejük. S az erők, a
fegyverek ingatag egyensúlya, az egyensúly
mind gyakoribb és mind katasztrofálisabb
felbomlása viharos tempóban vezet a
tragédiához. A három ember első
találkozásakor már tudjuk-érezzük:
végzetes események készülődnek.
Akárcsak a görög tragédiákban. De a Vágy
a szilfák alatt egy lényeges ponton
különbözik a görögmintáktól - nincs
katarzis. A gyermekgyilkosság. Abbie
feladása, Abbie és Eben megnyugvása és a
letartóztatással befejeződő eseménysor -
úgy tűnik - győzelem a Cabot Ephraim-féle
önzésen, a szeretet és a szerelem győzelme
az anyagi birtoklásvágyon. Ugyanakkor
Ephraim is győz a maga normái szerint,
hiszen

mégis az övé marad a vagyon, a tanya. De
Abbie-t és Ebent a bitófa várja, s
Ephraimnak a tanyáért cserébe a még
teljesebb magányt kell elviselnie. S rá-
adásul a seriff darabzáró mondata - meg a
gyerekszületést követő vigalom
vendégkoszorújának viselkedése - egy-
értelműen jelzi : ha nem ők hárman intézik
el egymást, akkor a külvilág gyűri le őket.
A seriff mondata - „Csudaszép tanya, nem
mondom. Elfogadnám!" - több, mint
irigykedő megjegyzés. Ez fenyegetés.

Seregi László pontosan érzékelte a mű
aktualitását, ezt jelzi az idézett nyilatkozata
is, de még inkább az előadás váza és
néhány részlete. De érezte a buktatókat is,
és hogy ezeket elkerülje, túl-kompenzált.

Nem farmerdrámát, nem is paraszt-
drámát játszat Seregi. Ennek megfelelően
Vajda Miklós kissé keresetten népies
fordítását köznyelvre ültették át. Ez a
nyelvi transzponálás egyszeriben álta-
lánosabb érvényűvé tette a művet.

Ugyancsak az á l ta l ánosabb érvényű
mondandót szolgálná a díszlet csupasz-
sága, szándékoltan nem konkrét korhoz,
helyhez kötöttsége; az, hogy nem szikfák
állnak a tanya körül, hanem szinte fe-
nyegető szörnyek terpeszkednek a sze-
replőkre. Azonban itt már az elképzelés és
a megvailósítás nincs szinkronban. Az
emelvényékkel jelzett szobák, a csúf és
nem praktikus bútorok nehézzé, né-hol
lehetetlenné teszik a színészek mozgását,
nem adnak kellő fogódzót a szituációkhoz.
Mintegy elidegenítő efféktusként hat a
díszletkonstrukció az elő-adásban. (Ebben
szerepet játszik a szín-pad kis mérete, a
hiányos technikai felszereltség, az elégtelen
világítás is!)

Az általános emberi problémát segít
kibontania szerep- és darabértelmezés, a
hangsúlyos jelenetek - általában - pontos
kidolgozása, a harmadik felvonás jó
ritmusa, az utolsó jelenet, a seriff fon-
tosságának érzékeltetése.

De Seregi azt is érezte-tudta, hogy az
előadás egyik nagy veszélye a már említett
melodramatikusság. Ezt elkerülendő,
rendkívüli módon visszafogta az elő-adást,
került minden olyan megoldást, amellyel az
érzelmek túlcsordulnának, érzelmességgé
válnának. Ezzel a kérdés-körrel lényegében
összefügg a színészválasztás is. Ugyanis a
három főszereplő nem képes azonos
szinten megvalósítani a figuráját, tehát
eleve - a szereposztásból adódóan -
következik a mű kényes egyensúlyának
felborulása.

A kritikák egyöntetűen - és jogosan -
dicsérik Szemes Mari Abbie-jét. De
ugyanakkor igen elismerően írnak Maros
Gábor Ebenjéről („alighanem egyik leg-
jobb eddigi alakítása"; „saját legjobb
teljesítménye" ; „önnön koordináta-
rendszerén belül - kitűnő"; „van költészete,
de energiája kevesebb, jól játszik" stb.) és
különösen Soós Lajos Ephraimjáról
(„színészi telitalálat, visszafogottan, hal-
kan kőkemény" ; „egy-egy ponton igazi
belső tűz is hevíti" ; „alighanem pályafu-
tásának legjelentősebb állomására érkezett
el döbbenetes Ephnaim Cabotjával. Erő és
emberség egyensúlyával viszi végig a
figurát, nem szánandó, hanem meg-rázóan
együttérzést keltő öregembert teremt.
Nincsenek nagy hangjai, nincsenek nagy
gesztusai, tűzvörös naplementét ját-szik.
Kiváló alakítás!"; „élete egyik legjobb
szerepét szépen megoldotta" stb.).

Ám az az igazság, hogy a két férfi fő-
szereplő - amint ez a kritikák egyik-
másikából is kiderül - csupán eddigi tel-
jesítményéhez képest produkált jelen-tőset,
de nem a darab [megkövetelte ab-szolút
szinten. Ahhoz, hogy a mű egyen-súlya
túlzottan ne változzon meg, Szemes Mari
Abbie-jének kellett visszafogottabbnak
lennie, s ez egyben az egész előadás erejét,
szenvedélyét, hitelét is rontotta.

Maros Gábor sem fizikai adottságaival,
sem játékkészségével nem képes azt az
Ebent megeleveníteni, akiért egy Szemes
Mari formátumú, számító okosságú,
szenvedélyes szerelmű Abbie még a gye-
rekgyilkosságra is képes. Egy példa a
kettejük kapcsolatából adódó problémákra:
első találkozásukkor nyoma sincs a
tekintetek szikrázásának, csak méregetik
egymást. A hosszú, beszédes, harcos,
mégis és máris szerelmes csend, tehát az
egész eseménysort exponáló sűrített
pillanat kiszámított szünetté válik.

Soós Lajos Ephraimjából a fenyegető,
mindenkit tiszteletre bíró belső erő, ko-
nokság hiányzik. Például megérkezésük a
tanyára, reagálása fiai tomboló
elmenekülésére, asszonycsúfolásaira egy
buta, [szenilis vénember reakciója csupán,
nem pedig az első végzetes vereség
visszahatása. Tiszteletreméltóan igyekszik
megvalósítani a rendezői elképzelést, de
alkata, eddigi szerepskatúlyája béklyóitól
nehezen szabadul. Külső jegyeiben közelíti
meg elsősorban Cabot figuráját, bár
panaszos hanghordozása nem éppen
szerencsés jelzése az elpusztíthatatlan
Ephraimnak. A vigasságjelenet lapossága is
részben Soósnak a megírt figuránál



puhábbra, erőtlenebbre formált Ephraimja
miatt következett be.

Ezt a jelenetet különben Seregi László
sem hangsúlyozta fontosságához mérten.
Az ugráló, ügyetlenkedő táncosok, az
erőtlenül szövegelő, fecsegő öreg emberek,
asszonyok nem fejezik ki azt a vígsága
ellenére fenyegető légkört, amely az írott
műben jelen van. Azt a közhangulatot,
indirekt jellemzést, ahogy Cabot háta
mögött súgnak össze, de szemben nyájasak;
ahogy szájára veszi a külvilág a tanya
„titkait", s ahogyan előrevetül a család
sorsa: előbb-utóbb nyíltan is kikezdik őket.

A másik - szándékában erős, megva-
lósításában mégsem elég hatásos - jelenet a
befejezés. Cabot, Abbie és Eben, valamint
a seriff távozásának ritmusa, megoldása
kidolgozatlan, esetleges. Ilyen
körülmények között a seriffet ját-szó
Turgonyi Pál a figura súlyát, dramaturgiai
fontosságát éppen csak éreztetni tudja.

Végül is nem lett melodráma a Vágy a
szilfák alatt előadása. Ezt helyenként
fölösleges elidegenítő effektusokkal is
biztosítani akarta a rendező, így például a
monológok, egyes mondatok fej-fénnyel
való kiemelésével, a már említett
díszletkonstrukcióval és áttételesen az
érzelmek, szenvedélyek magnyirbálásával.

Ugyanakkor - a szereposztásbeli té-
vedések, az elidegenítés következtében
 a sorstragédia sem született meg. A
nyilatkozatban ígért megrázó erő elmaradt.

Felmerül a kérdés: érdemes-e olyan
 különben igaz, aktuális, érdeklődésre
számot tartó - darabot bemutatni, amelynek
szerepeit csak nagy-nagy mű-vészi
kompromisszumok árán lehet kiosztani.
Hiszen így a művészi hatás, a rendezői
elképzelés oly mértékben csorbul, hogy a
mű mondandója egyáltalán nem vagy csak
nagyon nehezen talál utat. Vagyis a színház
sem népművelői, sem művészeti céljait nem
éri el.

Eugene ONeill: Vágy a szilfák alatt

(József Attila Színház)

Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Csinády

István. Jelmez: Kemenes Fanny. Rendezte:

Seregi László.

Szereplők: Soós Lajos, Makay Sándor, Kránitz

Lajos, Maros Gábor, Szemes Mari, Turgonyi Pál.

SZÁNTÓ ERIKA

Hedda Gabler pisztolyai

Aki Ibsen színpadi kellékeit ma számba
veszi, elmosolyodik. Mit kezdhet a fan-
táziánk manapság az apától örökölt vég-
zetes pisztolyokkal, a kandalló tüzében

elhamvadó, pótolhatatlan értékű kéz-
irattal, a buja virágokkal és madártol-
lacskákkal díszített öregasszonykalappal?
A zsaroló csábító végül is békésen megül a
szalonban, s illemtudóan cseveg a ház
asszonyával, a szelíden lázadó Elvstedné
komolyan veszi, hogy csak úriházban és
hölgygardírozás mellett találkozhat az
önpusztító és zseniális Lövborggal, aki
viszont azzal teszi fel a koronát botrányai
sorozatára, hogy az úgy-nevezett rossz
lányok házában köt ki egy részeg éjszakán.
Egyszóval: mindez mo-

Ibsen : Hedda Gabler (Madách Kamaraszínház) . Hedda (Almási Éva) idegenül él fér je,
J ö r g e n T e s s ma n ( Bá l i n t A n d r á s ) m e l l e t t


