
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



solyognivaló. S mosolyognánk is, ha nem
derülne ki a színpadon, hogy Hedda
Gabler történetének fordulatai jelentő-
sebbek, mint hogy a dráma keletkezése
idején mi volt a divatos szoknyahossz, a
legutolsó frizuramódi, a legkelendőbb
kelme.

Ibsen ugyanis másról szól, mint amiről
szó van a darabban. Másról szól, mint
amiről beszélnek a szereplők. Ibsent azért
nem kell modernizálni, azért nem érdemes
szmokingban vagy farmernadrágban
eljátszani, mert teljesen mindegy, hogy a
ruhák redői vagy a cselekmény fordulatai
milyen évszámra vallanak.

Lengyel György, a Madách Kamara-
színházban olyan előadást hozott létre,
amely tudatában van a darab értékeinek. A
színpadon következetesen vállalják Ibsent
és hisznek benne. Ez bármennyire is
egyszerű feladatnak látszik, a legtöbb, amit
művészek egy műért tehetnek. Nem
idegenítik el, nem kérdőjelezik meg, nem
teszik idézőjelek közé. Nem emelik ki
térből és időből, nem tologatják át
hangsúlyait, s egyáltalán nem tesznek vele
semmi olyasmit, amiért mostanában
színházban lelkesedni szoktunk, s lelke-
sedésünk nem is mindig oktalan.

Miért, hogy most mégis úgy érezzük,
Lengyel György kitalációkat nélkülöző
előadásából nem hiányzik a művészi
bátorság és felfedező erő? Miért nem jut
eszünkbe a Hedda Gabler láttán a
„kukucskáló" színház korlátairól elmélked-
ni, amikor ennél hagyományosabb elő-
adást régen láttunk, s az effajta színház
gyakran nagyon is jogosan váltja ki le-
mondó sóhajainkat? Mitől lehet jó - mert
hiszen végül is mindig erről van szó: jó-e
vagy rossz, hatásos vagy hatástalan -, amit
a színházban feltálalnak nekünk?

Mindenekelőtt attól, hogy a Hedda
Gabler jó darab. S nem azért, amiért jó
darabnak látszik. Mert annak látszik, vagy
még inkább annak látszódhatott, hiszen
hatásos dolgok történnek benne. Hedda, a
végzetet árasztó szépasszony pisztolyokkal
játszadozik gyilkos unalmában, felbukkan a
végleg tönkrement-nek, elzüllöttnek hitt
régi szerelmes, ármány szövődik a
színpadon, ás szenvedélytől izzó tekintetek
kapaszkodnak egymásba, s végül két
öngyilkosság von tragikus-feketébe
mindent. Ez a sűrű cselekmény ma inkább
megnehezíti, mint megkönnyíti, hogy a
darab értékei feIszínre kerüljenek. S mégis,
a .melodráma összes jelenlevő eszközei
ellenére nem melodráma, amit látunk,
hanem - drá-

ma. Igazi, forró emberi dráma, amely nem
hűl ki az időben.

Hiszem - s úgy tűnik, Lengyel Györgyöt
is mindenekelőtt ez a hit fűzte a műhöz -,
hogy Ibsen tudása az emberről, az emberi
kapcsolatokról könnyűszerrel hatol át az
időn. Ibsen drámáinak lényege mélyebbről
bányászható elő, mint hogy a felszín, a
cselekmény legszembe-tűnőbb elemeinek
„korszerűsítésével" kellene az értő és
korszerű színpadra állítónak bajlódnia. Ha
filmes hasonlatot keresünk, azt
mondhatjuk: a Hedda Gablernek a
„közelijei" s nem a „totál-ja" érdekes
igazán.

A Hedda Gabler nem váltható meg
egyetlen nagyvonalú rendezői koncepció-
val, rafináltan kieszelt játéktérrel, szín-
padra állításában nem használnak az öt-
letek. A mű csak aprólékos gonddal, a
színészben rejlő emberi beleérzőképesség
maximális kiaknázásával szólaltatható meg.
Valójában ,még nagy drámai
összeütközésekre sem kerül sor az egész
darab folyamán - a szó megszokott értel-
mében. A hősöknek szinte nincsenek is
„szabad szemmel" látható konfliktusaik
egymással. Ütközéseik indítéka mindig
mélyebben rejlik, mint ahogy kimondják és
tudják önmagukról, s csonttörőbbek, mint
ahogy ők maguk is hiszik. Szinte
valamennyien félnek, de igazán csak akkor
félnének, ha tudnák, hogy mennyire a
szakadék szélén táncolnak.

Lengyel György az előadás feszültsé-
geinek erővonalrendszerét - a mű lényegét
felismerve - nem annyira a cselekmény
vonalát követve hozta létre, sokkal inkább
a belső, indulati mozgásokat követte.

A Hedda Gablert sokan tartják egyet-len
szerepbe sűrűsödő darabnak. Lengyel
György is kihasználja a címszerepben rejlő
különleges lehetőségeket, s azt a színházi
szerencsét, hogy Hedda szerepére Almási
Éva nemcsak alkatilag ideális színésznő,
hanem ideális pillanatban is találkozik a
szereppel. Mind-ezek ellenére a rendező
mégsem redukálja egyetlen szerepre a
művet, hanem arra törekszik, hogy
feltáruljon az emberi kapcsolatoknak,
egymáshoz láncoltságnak, állandó
mozgásban levő erőviszonyoknak az a
kuszasága, amely nélkül a mű hősei
követhetetlenek lennének.

Itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol a
szinte észrevétlenül maradó rendezői
munka mégis pontos, egzaktan megfo-
galmazható teljesítményként értékelhető.
Lengyel György mindent megtett azért,
hogy a Hedda Gabler figurái s minde

nekelőtt maga Hedda ne mint különcök,
speciális lelki nyavalyában szenvedő
csudabogarak álljanak elénk, akiket né-mi
borzongással figyelünk. A színpadi

indulatokat és szenvedéseket az előadás
hangvétele megfosztja a ködtől, a külön-
leges és borzongató furcsaságtól, a be-
tegesség misztikumától. Megfosztja min-
den felszínes „érdekességtől", hogy igazán
érdekelhessen minket.

Ha a Hedda Gabler előadásával kap-
csolatban beszélni akarunk „modernizá-
lásról", modernizálásról", hát
mindenekelőtt ezért van okunk ezeket a
gyakran felszíni jegyek alapján osztogatott
szavakat használni.

Hedda színpadra lépésének pillanatát
meghatározza az az ellentét, amely a
szituációban rejlő s a szituációban részt
vevő emberek valóságos belső állapota
közt feszül. Általában Hedda alakjában a
„végzet asszonyát" látják, aki valamiféle
transzcendens elemet hoz a színpadra.
Almási Éva azonban ennél bonyolultabb
feladatokat old meg Hedda
megformálásában. Egyidejűleg megfosztja
Hedda alakját a titokzatosságtól, s meg is
őrzi jellemének, ösztönvilágának titkait.
Egyszerre teszi megmagyarázhatóvá és
magyarázatra nem szorulóvá Heddát, aki
nászútjáról érkezett haza, aki szépen
berendezett ház, családi gandoskodá
melege és lobogó kandal-lótűz vár. S
mégis úgy jelenik meg a színen, a nappali
szoba áttetsző függönye mögött sokáig
mozdulatlan-ideges szoborrá dermedve,
kezében finoman remegő cigarettával,
mindenkit vádolva és mindenkitől
sérelmet várva és sértéseket osztogatva,
mint aki perben áll a világgal. S
mindenekelőtt önmagával.

Idilli ház, idilli nénike, és ha törik, ha
szakad, idillien turbékoló férj, s Hedda
Gabler felszisszen minden hangra és
minden, függönyrésen beszökő fénysu-
gárra. Bántják a hangok, s bántják a szí-
nek. Ellene fordul mimden, s ehhez még
elegendő racionális okkal is rendelkezik.
Hozzáment Jörgen Tesmanhoz, a kíhívóan
szabályos és jóindulatú emberkéhez, aki
„babaházat" emelne Hedda köré, s nincs
más vágya, mint hogy lehozza számára a
csillagokat az égről ; aki kötelességtudóan
bogarássza a könyvtárakban Brabant
háziiparára vonatkozó utalásokat, gyengéd
az öregekkel, csak éppen jóvátehetetlenül
senki. Hedda ezért a házasságért egy
szerelmet áldozott fel, egy reménytelennek
ítélt és viharokkal, szenvedésekkel
fenyegető szerelmet. Aminek elébe nézhet:
hosszú és kilátástalan évek, a békés
unalom évei, és Hed-



da fél és szenved az unalomtól. Ennyi elég
is lenne talán, hogy Hedda indulatait
megérthessük, de Almási Éva nagy színészi
érettséggel ennél sokkal mélyebben keresi
szerepének gyökereit. Hedda racionálisan
indokolható és önmaga előtt okként
vállalható keservei csak a kiindulópontot
jelentik gazdag alakításához.

Megformálásában Hedda szenvedéseinek
- mert elfogadjuk, hogy igazi, mély emberi
szenvedésről van szó - legfőbb forrása,
hogy egy idegennel van egy házba, egy
ágyba, egy életbe ,kényszerítve. A
színpadon állandóan jelenlevő feszültség
forrása tehát nem a konkrét helyzetekben
kereshető, minden, ami kirobban, már csak
megkönnyebbülés, szinte biológiai szelep,
amely percnyi enyhülést hoz. A feszültség
sosem ott tetőz, ahol ez várható lenne.
Hedda számára test- és lélekidegen a férfi,
akivel együtt kell élnie.

Almási Éva azért találkozott ideális
pillanatban a szereppel, mert már emberileg
és művészileg egyaránt beérett rá.

Almási játékának legnagyobb ereje
abban van, hogy a néző Hedda érzelmeiről
és indulatairól azt is megtudhatja, amit
Hedda maga sem tudatosított. Amit
önmagának sem vall be. Közölni képes a
kimondhatatlant. Amikor Tesman reszkető
és kiszolgáltatott szerelemmel ünnepli
Heddában a jövendő anyát, teste, vállának,
karjának iszonyodó moccanása elmond
minden lényegest ennek a kapcsolatnak az
igazi iszonyatáról, a másikhoz kényszerülő
test kormányozhatatlan tiltakozásáról, a
szabadulás reményének végső
kihunyásáról.

Almási Éva gazdagon és nagyon
pontosan különbözteti meg Hedda kapcso-
latait a színpadon megjelenő férfiakhoz.
Hedda. legjobb meggyőződése ellenére
gyűlöli a férjét. Tudja, hogy mindenki
számára jó volna, ha szeretni tudná. Al-
mási éreztetni tudja a józan megfontolás
ellenére megszülető indulatokat, a
kormányozhatatlan szenvedést. Épp ilyen,
mégis másfajta érzés, amely Heddát Ejlert
Lövborghoz fűzi. A tehetséges s önmagát
felemésztő férfi és Hedda első találkozása
ritka színpadi sűrítettségben ragadja meg
ennek a kapcsolatnak a lényegét. Heddát
nem éri készületlenül a találkozás, hosszan
és sokszor esik szó már korábban Lövborg
visszaérkezéséről a városba, sőt várható
látogatásáról is. Pontosan követhetjük,
miként határozza el Hedda - a józan ész
szavára -, hogy nem engedi az

életébe a férfit, s ezt az elhatározását
iskolás pontossággal, szinte lelkiismeretes
precizitással követi is, miközben fogadja
a belépő férfit. Hedda kifogástalan és
társasági, túlságosan és görcsösen az.
Azonnal érezzük, hogy közöm-bőssége
nem valódi. Csakhogy ugyan-ezen az úton
jöhetne létre a színészi közhely is: Hedda
mintegy „megjátssza", hogy volt szerelme
személyében közömbös ismerőst fogad.
Almási Éva a köz-hely helyére gazdag
pillanatot teremt: Hedda őszintén hiszi,
hogy Lövborg már

közömbös számára, s drámaként éli át,
hogy mínt fagynak erőltetetté a kellemes
rutinmondatok a találkozás hús-vér rea-
litásától. Kettőjük összeakaszkodó tekin-
tetében egy férfi és egy nő, két ember
elhatározásoktól és fontolgatásoktól füg-
getlen összetartozása fejeződik ki.

Ugyanazok a társalgási közhelyek,
ugyanaz a rutinmodor, amelyet Hedda
Brack bíróval, szemben használ, tökéle-
tesen természetes s direkt formában fejezi
ki egy kapcsolat lényegét. Ebben a
viszonyban Hedda személyiségének csak

Hedda (Almási Éva) és barátnője, Elvstedné (Káldi Nóra) (Iklády László felvételei)



a „lárvája" vesz részt, Brackkal szemben
az, s kizárólag az, aminek látszik: tűzzel
játszó, kacér és unatkozó asszony.

Almási Évának nincs szüksége arra,
hogy titokzatosra hangolja alakítását, mert
igazi titkokat tud Heddáról. Tudja róla,
amit Hedda nem tudhat önmagáról: ismeri
szertelen bátorságnak lát-szó félelmeit,
ismeri a látszólagos kiegyezni nem tudás
mögött a kompromisszumokkal
játszadozó gyávaságot. Heddája legjobban
azt gyűlöli Tesman óvatos, fantáziátlan
polgárságában, amit önmagában is
felfedez. S Lövborg legfőbb,
elkoptathatatlan vonzása-varázsa az a
nagyvonalú, önmagát is feláldozni képes
elszántság, az a hazárd életvállalás, amit
Hedda nem mert élni és vállalni. A két
férfihoz fűződő kapcsolatban Almási
megtalálja Hedda alakjának kulcsát: a
kisszerűséget, a gyávaságot és a többre
született asszony bátorságát; a puha
párnák közt született elszánt álmokat és a
kockázatmentes képzelgésekben is
meglevő valóságos kockázatot. Heddája
egyszerre az olcsó látszatok, szenvelgések
asszonya, s igazi, tragikus hősnő, aki
értékes életre született.

A Hedda Gabler előadása akkor jó, ha
nem az utolsó pisztolylövésnek kell
hitelesítenie Hedda jellemét. Ha nem az
utolsó pillanatban - mintegy
visszamenőleg - kell elhinnünk, hogy nem
egy unatkozó, veszélyes szépasszonyt
láttunk a színpadon, hanem egy értékes,
többre született embert.

Ha mindez csak a pisztoly dörrenésé-re
válik hihetővé - a darab érdektelen. S
bizony poros. Akkor hiába lenne, hogy
Bálint András (Jörgen Tesman), Juhász
Jácint (Ejlert Lövborg) és Haumann Péter
(Brack bíró) külön elemzést érdemlően
gazdag és árnyalt, ellentmondásos
fiérfialakokat állítottak színpadra.

A Hedda Gabler csak attól lehet jó
előadás, hogy középpontjában egy olyan
asszony áll, aki színpadra lépése pilla-
natától csak valóságos életlehetőségek
hiányában s azokra vágyódva játszadozik
férfiakkal és pisztolyokkal.

Ettől halálosan komoly és véres játék ez.
Ettől, s nem az eldördülő pisztolyoktól.

Henrik Ibsen: Hedda Gabler (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Rendező: Lengyel György. Fordította: Hajdú

Henrik. Díszlet: Köpeczi Bócz István. Jel-mez:
Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Almási Éva, Bálint András, juhász
Jácint, Haumann Péter, Ilosvay Katalin, Káldi
Nóra, Lelkes Ágnes.

FÖLDES ANNA

Merre, , Forog a körhinta"
1974-ben?

Aki színdarabból filmet forgat - százak
vagy ezrek élményét közvetíti milliók-nak.
Ez menti a közegváltás során gyakori
megalkuvást, a majd mindig elkerülhetetlen
művészi súlyveszteséget. Aki a fordítottjára
vállalkozik - tehát a korlátlanul
reprodukálható, bemutatható műalkotást
kívánja újra élő színpadra zárni - annak
eleve le kell mondania a
mentőkörülményekről. Az csak a Tizen-két
dühös ember színpadi adaptációjához
hasonlatos sikerrel igazolhatja imagát.

A film folytatása

Nádasy-Ránki-Vargha Balázs hármasa
tehát már akkor veszélyes vizekre evezett,
amikor tárgyalásba kezdett a Déryné
Színházzal a Körhinta feltámasztásáról. De
ha csak ennyi történt volna, ha csak
színpadra alkalmazzák Kertész László
ösztönzésére a két évtizeddel ez-előtt
filmművészetünk csúcsteljesítményének
számító és azóta is klasszikusként tisztelt
Sarkadi-Fábri-filmet, talán nem ütköznek
ilyen ellenkezésbe. Csakhogy ők nem
dramatizálták, hanem - két vonatkozásban
is - folytatták a Körhintát. Folytatták a
jelen idejű állásfoglalás tradícióját, és
folytatták Bíró Máté és Pataki Mari
történetét is.

A Forog a körhintát alig hogy
bemutatták, máris szenvedélyes
visszautasításban részesült a rádióban.
Mészáros Tamás kritikus - becsületére
mondom - már a bevezetőben elárulta
elfogultságát, hogy benne már az ötlet is
gyanakvást ébresztett. Hogyan lehet
Sarkadi immáron véglegesen lezárt,
halhatatlan művéből, Fábri Zoltán
filmtörténeti jelentőségű munkájából jelen
idejű zenés művet készíteni? Folytatni - a
folytat-hatatlant ... A további kritikai
megállapítások voltaképpen ebben a nem
meglepő és nem is megalapozatlan ellenér-
zésben gyökereztek.

Éppen ezért, legelőször ezzel szeretnék
vitába szállni. Nem mintha kriti-
kustársamnál kevesebbre tartanám az
említett műveket. Sőt, ellenkezőleg.
Meggyőződésem, hogy a Körhinta Sarkadi
irodalmi ihletével, Fábri művészetével,
Ránki zenéjével, sőt Törőcsik Mari és Soós
Imre kettősével együtt lett

az új magyar mitológia része. Az elmúlt
harminc év nem sok alkotásáról mond-
hatjuk ezt el. Hogy utóéletében szinte
elszakadt az alkotóktól, hogy verssorai
szállóigék lettek, hősei szinte kiléptek a
műből - a mesevilágba. Filmművé-
szetünkben a Talpalatnyi föld óta talán a
Nehéz emberek volt az első olyan alkotás,
amelynek eszmevilága beleintegrálódott a
valóságba, és amelynek hősei a filmtől
függetlenül egy társadalmi jelenség
reprezentánsai lettek. A kettő között -
legfeljebb a Körhintáról mond-hatjuk el
ugyanezt. Amikor bemutatták, a magyar
filmek látogatottsága még általában is
magasabb volt, de ezt a filmet még az
alkalmi mozilátogatók is mind megnézték.
És hányan látták azóta, fel-újítások,
alkalmi vetítések során? Elmondhatjuk,
hogy a Körhinta - az egész ország filmje
lett.

Csakhogy aki a Körhinta bemutatása
idején született, az ma már egyidős a film
hőseivel, vagy idősebb náluk. És őszintén
szólva még abban sem vagyok biztos, hogy
ugyanolyan naiv áhítattal nézné Fábri
Zoltán filmjét, mint mi néztük annak
idején. Ezért is hasznos, ezért is merész a
film folytatásának gondolata.

Az eredeti Körhintának a színpadon
nem a története, csak a szinopszisa kel

életre az expozícióban, az is a mai fiatalság
kicsit szkeptikus hangvételében. Nem
legendaként, hanem úgy, ahogy a vásári
kikiáltó őrzi. De még a kikiáltó iróniája
sem semlegesíti a falusi Rómeó és Júlia-
történet konkrét, helybeli mítoszát. Hiszen
Bíró Máté és Pataki Mari, a romantikus
lányszöktetés után is együtt maradtak,
alighanem most már holtomiglan-
holtodiglan. Bíró Máté, ha nem is kapta
meg az öreg király fele királyságát, mint
ahogy az a régi mesehősöknek kijárt,
korunkhoz illően - tsz-elnök lett a faluban.
S most az ő lányuk, az a szépségesen szép
királykisasszony, aki a modern időknek
megfelelően, egyetemi hallgatói státusban
érkezik vissza apja palotájába, és aki az
újmese hőse lesz. A Körhinta, a régi, az
eredeti csak az emlékekben él. De az új
történet idő-pontjában újraforog a
körhinta a faluban. És utasainak sorsa,
meséje most már nem önmagában tölti ki
a mesét, hanem szervesen összefonódva
jelenik meg egy másik, ma érvényes
mítosszal, a West Side Storyéval. Mert a
magyar népmesék világát, zenéjét idéző
Kör-hintát Ránki György oly módon újítja
meg, hogy a mai ifjúság aktuális igényeihez
és álmaihoz közelíti. Pataki Ma-


