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A Vidravas csapdájában

Levél a Szerkesztőséghez

Amikor örömmel vállaltam, hogy kritikát
írok Galgóczi Erzsébet Vidravas című
drámájának nemzeti színházi be-
mutatójáról, az általános szakmai érdek-
lődésen, a szerző és a rendező személyé-
be vetett bizalmon kívül az önigazolás
szándéka is vezetett. Azok közé tartozom
ugyanis, akik évek - sőt lassanként már
évtizedek - óta makacsul hittek abban,
hogy a különleges konfliktusérzékkel
rendelkező, feszült helyzeteket és szik-
rázó dialógusokat teremtő novellista nem
kerülheti el a színházat. Hogy a kivételes
drámai érzékkel elemző író robbanást
ígérő prózája megfelelő - és Galgóczi
esetében diplomával is igazolt - drama-
turgiai felkészültséggel súlyosabb irodal-
mi, pszichológiai veszteség nélkül azonos
értékű drámává transzponálható. Es még
ha a szerző mondandója kifejezésére nem
is elsőrendű műfaja, témái természetéből
fakadó formája a dráma - szószéknek és
közvetítőnek neki is szüksége van a szín-
házra, nem is szólva arról, hogy a magyar
színháznak mekkora szüksége van Gal-
góczira.

Az első, Kecskeméten tartott premier -
A főügyész feleségének 1970-ben készült
színpadi adaptációja - némi csalódást
okozott, de még meghagyta illúzióimat.
Az eredeti kisregényhez részleteiben,
cselekményvezetésben hűséges színpadi
változat gyengeségeit - másokkal együtt -
az első drámás szerző dramaturgiai
járatlanságával magyaráztam. Abba
kapaszkodtam, hogy az író regény-hősei
gondolatait szavakra fordítva némileg
szimplifikálta jellemüket, és innen ered a
már-már romantikusan egysíkú látásmód,
ezáltal roppan meg a jól felépített
(regénybeli) szituációk eresztéke,
csökken a drámai összecsapások feszült-
sége, hitele.

Hét évvel később a Kinek a törvénye?
című kisregény dramatizált változata díjat
nyert a győri Kisfaludy Színház pá-
lyázatán, ám a bemutatót követő csalódás
- amely nemcsak az enyém volt, ha-nem
az új magyar dráma sok sürgető hívéé is -
megismétlődött. A kisregény-ben életteli,
felkavaró erejű történelmi szembesítés a
színpadon példázattá vékonyodott. S bár
az olvasott igazság a színpadon is igazság
maradt, szuggesztivitását, megrendítő és
meggyőző erejét lényegében elvesztette.
Ennek a második kudarcnak az
anatómiáját már nem lehe

tett úgy vizsgálni, hogy fel ne tegyük a
kérdést: vajon mi oka lehetett Galgóczi-
nak arra, hogy díjnyertes drámájának
kéziratát a döntő periódusban, a bemutató
előkészítése idején idegen kezekre bízza?
Hogy történhetett, hogy a végső
korrekciós-dramaturgiai munkálatokat -
Galgóczi helyett vagy mellett - a megyei
lap egy, a drámaírás területén még nála is
járatlanabb munkatársa végezze. Annak
idején (a SZÍNHÁZ 1977. májusi számá-
ban) számba vettem a lehetséges válaszo-
kat, a legkézenfekvőbbtől, az író más irá-
nyú elfoglaltságától kezdve a feldolgozott
téma- és problémakörtől való eltá-
volodásig, az írói szuverenitás veszélyez-
tetettségétől tartó szerző kiútkereséséig,
de végül is egyetlen érdemi következte-
tésre jutottam. Arra, hogy a színháznak
(egyelőre?) nagyobb szüksége van Gal-
góczira, mint Galgóczinak a színházra.
Visszatekintve az író film- és tévésike-
rekben gazdag pályájára, úgy tűnik, nem
tévedtem. Sajnos olyannyira nem, hogy
tizenkét esztendővel ezelőtti megállapí-
tásom érvénye azóta sem változott.

Erre utal az a tény is, hogy több mint
egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz,
hogy Galgóczi nevét viszontlássuk szín-
házi plakátokon. Ezúttal azonban a drá-
maírás kísértésének, kényszerének el-
hárítása még nyilvánvalóbb. Galgóczi
egyszerűen átengedte Vidravas című re-
gényét a Nemzeti Színháznak, ahol Böhm
György dramaturg készítette el a nagy
hatású prózai alkotás színpadi változatát.

Folytathatnám tehát az 1977-ben
megkezdett elmélkedést azzal, hogy Gal-
góczit ezúttal talán egészségi állapota is
gátolta az átdolgozásban, hogy a felgyor-
sult történelmi időszakban már túlságo-

san messzire sodródott a nyolcvanas évek
elején annyira izgalmas, őt feszítő prob-
lémáktól, hogy merész és magányos haj-
dani szólistaként nem akart kórustaggá
válni a múltat leleplezők mind népesebb
karában. De sokkal valószínűbb, hogy ő
maga a színházi embereknél - rendezők-
nél, dramaturgoknál, kritikusoknál - is
pontosabban ismeri saját tehetségének
természetét, erényét, korlátját, és azt is
felismerte, hogy mindaz, amit ő íróként
az egyes ember életét is meghatározó
vagy legalábbis erőteljesen befolyásoló
társadalmi mozgatóerőkről kíván mon-
dani, nem annyira a résztvevőket szem-
besítő helyzetekben, inkább hosszabb-
rövidebb folyamatokban - tehát kisre-
gényben, novellában - ábrázolható.

Alighanem ez magyarázza, hogy Gal-
góczi, bár visszatérő vendége a képer-
nyőnek is, tudatosan ódzkodik a színház-
tól. S ha így van, akkor milyen jogon veti
szemére a tartózkodását lényegében iga-
zoló fogyatékosságokat az írót majd-
hogynem tehetsége megerőszakolására
biztató kritikus? Megtehetném azt is,
hogy kizárólag vagy elsősorban Böhm
Györggyel vitatkozom, aki a legjobb
szándékkal és meglehetős dramaturgiai
rutinnal vállalkozott egy szakmába vágó
feladat ellátására, abban a meggyőződés-
ben, hogy az elmúlt évek egyik legfonto-
sabb és legsikeresebb irodalmi alkotásá-
nak útját egyengeti, ma is lényeges
mondanivalóját közvetíti, amikor a Vid-
ravart színpadra alkalmazza.

Csakhogy a közönség és az utókor szá-
mára a Vidravas mégiscsak Galgóczi-
dráma marad...

Természetesen vállalhatnám még a fi-
losz-kritikusok hálátlan és színházi szem-
mel szakszerűtlen szerepét is, az eredeti
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és az adaptált mű részletekbe hatoló ösz-
szevetését. Akár azzal a belső indítékkal,
hogy gondosan preparált cédulákkal bi-
zonyítsam, hol sikkadtak el a lehetőségek,
az árnyalatok és a részletek, hogy mit és
hogyan vesztett el esztétikai értékeiből
Galgóczi regénye, amíg sikerült rengeteg
hőse sorsát egy színházi előadás térben-
időben meghatározott keretébe
gyömöszölni. Vagy vizsgálhatnám a lá-
tottakat azzal az esztétikai közelítés-
móddal, amire már rányomja bélyegét az
eredeti regény megjelenésekor is elhang-
zott, kritikában is megfogalmazott fenn-
tartások sora. Való igaz, fél évtized kurta
távlatában is érdekes és tanulságos, hogy
a regény körül már annak idején is össze-
csaptak a nézetek. Én magam a regény
tényfeltáró értékeit sokkalta lényege-
sebbnek tartottam a jellemrajzokból ki-
szorult árnyalatoknál; a mű információ-
tartalma és gazdagsága annyira megfo-
gott, hogy nem éreztem a regényt sem
túlzsúfoltnak, sem szétesőnek. Ezt a vé-
leményemet még akkor sem kívánom
utólag módosítani, ha az adaptáció gyen-
gesége visszamenőleg sokak szemében
megkérdőjelezheti az öt év előtti lelkes
fogadtatást.

Még hozzá sem fogtam a kritikaírás-
hoz, máris kelepcébe kerültem. S mivel a
felsorolt változatok közül egyikhez sem
fűlik a fogam, marad a meghátrálás. Hogy
jómagam is, akárcsak Galgóczi, egészségi
állapotomra, más irányú elfoglaltságomra
való hivatkozással lemond-jak a hálátlan
megbízatás teljesítéséről. Csakhogy
szerkesztőségi ember lévén tudom: a
színházi szakma folyóiratából nem
hiányozhat a Nemzeti Színház ez évi
legfontosabb új magyar bemutatójának
értékelése. Nem hiányozhat a tárgyilagos,
szókimondó bírálat.

Mit tehet tehát a Vidravas csapdájában
vergődő kritikus, akinek az állásfoglalása
méghozzá előreláthatólag hetekkel, hó-
napokkal a vitatott bemutató után jelenik
csak meg? Ha szerencséje van, legalább
vitába bocsátkozhat az övét megelőző
írásokkal. Nem azért, hogy utólag magá-
nak követelje a döntő szót, ellenkezőleg,
hogy bekapcsolódjon az előadás kiváltot-
ta vitába. Csakhogy a Vidravas esetében
erre sincs esély. Kénytelen vagyok tehát a
Tisztelt Szerkesztőséggel előre közölni:
nincs okom és érvem az érdemi vitára
sem, mert egyetértek azokkal a bírálók-
kal, akik mind élesen és többé-kevésbé
egybehangzóan fogalmazták meg ellen-
érzéseiket. Akik mind arról számoltak be,
hogy a nemzeti színházi Vidravas
semmilyen szempontból nem mérkőzhet
az 1984-ben revelációt ébresztő regény-
nyel.

Ízelítőül néhány, írójának állásfoglalá-
sát félreérthetetlenül sejtető kritikacím:
„Színház kelepcében" (Esti Hírlap, III.
13.), „A főszerepben: Rákosi" (Magyar
Hírlap, III. 18.), „Pamflet a panoptikum-
ban" (Népszabadság, III. 28.) és végül
„Meddig még?" (Film Színház Muzsika,
IV. 1.). A címek általában kifejezik a lé-
nyeget. Hogy a kritikusok elutasítják az
előjelek puszta felcserélésével komponált
sematikus társadalomképet (Barabás
Tamás), az esztétikumon inneni le-
leplezést (Koltai Tamás), a Vidravasból
született hivalkodó politikai színházat
(Mészáros Tamás), az ismert elemekből
szerkesztett közhelytemetőt (Almási
Miklós) és azt a túlzott didaxist, amely az
egész dramatizálásra rányomja bélyegét.
A félresiklott dramatizálással együtt
bírálják a plakátszerű rendezést is,
amelyben az alakok helyett jelzésekkel, a
konfliktus helyett patentekkel, a struktúra
helyett sémával találkozunk. (Ismét
Almási Miklós.) A kritika meglehetős in-
dulatosan veti Ruszt József szemére a
külsődleges eszközök eluralkodását, az
illusztratív technikát, az előadásban
túlburjánzó kabarételjesítményeket, a
játék hazug hangsúlyait, az ironikus sor-
mintákat és a képregénykellékeket, a
történelmi show-műsor valamennyi
aránytévesztését. Ot kárhoztatja azért,
mert nemcsak a dramatizálás, az előadás
is szétesik, és a jellemrajz mélységeitől
megfosztott szerepek a színészeknek sem
teremtenek igazi lehetőséget az ember-
ábrázolásra.

Azt hiszem, érthető, hogy mindezek
után nincs igazán kedvem tovább fejte-
getni a már megfogalmazott fenntartáso-
kat. A dramatizált Vidravasnak a jó szán-
dékot visszájára fordító hiányosságai túl-
ságosan nyilvánvalóak ahhoz, hogy a
szándék nemességével, a téma fontossá-
gával, az állásfoglalás indulatával próbál-
juk mentegetni akár a bemutatóhoz ne-vét
adó szerzőt, akár az átdolgozót vagy a
rendezőt. Hiszen ha így tennénk, visz-
szakanyarodnánk oda, ahonnan Galgóczi
oly messzire jutott: a cselekmény idő-
pontjában érvényes (és megkövetelt) se-
matizmus korszakához, amikor a téma
politikai időszerűsége, az állásfoglalás el-
kötelezettsége kiiktatta vagy legalábbis
elhalványította a művészi megoldás kér-
dőjeleit.

Hiszen való igaz, a MAORT-per hát-
terének, következményeinek rajza 1984-
ben még majdnem szenzációszámba
ment. Majdnem, mert Mocsár Gábor Az
égő arany című munkájával megelőzte
Galgóczit. A Vidravas azonban több volt
egy koncepciós per történeténél. A ma-
gyar olajbányászat európai rangú tudósá

nak meghurcolása, a fejére kimondott
halálos ítélet meghatározott feltételekkel
történt módosítása, a börtönből végzett
irányító-termelő munka groteszk valósá-
ga csak egyetlen (bár lényegi) szála a tör-
ténetnek. Elválaszthatatlanul hozzátar-
tozik az a társadalomkép, amelyben a
koncepciós perek megfogantak és bo-
nyolódtak. Hozzátartozik a hős kitelepí-
tésre ítélt feleségének kálváriája, a ku-
lákbélyeget viselő, tehetséges paraszt-
lány, a szerző alteregójaként ábrázolt Rév
Orsolya históriája és megannyi, a maga
sorsát beteljesíteni kárhoztatott
mellékalak útja. A freskó színei közt egy-
aránt fontos az orvosper tervezett, kijelölt
áldozatának megingott biztonsága, a
hatalmi elitbe tartozó, később pedig saját
börtönébe zárt ávós tiszt végzete is. A
Vidravas társadalmi keresztmetszetet
ígér, s torlódó epizódjaival, a cselek-
ményt keresztező anekdotákkal és jele-
netekkel többé-kevésbé be is váltja ezt az
ígéretet.

Akár dramaturgiai bravúrnak is te-
kinthető, hogy elvben legalábbis, minden
szín és szál jelen van az új színpadi konst-
rukcióban. Jelen van torzítás nélkül,
majdnem szó szerinti verbális hűséggel.
Az adaptáció az elképzelhető legnagyobb
mértékben, hosszú passzusokon keresztül
szó szerint követi Galgóczi Erzsébet
dialógusait. Mozzanatok, fejtegetések
persze áldozatul esnek a tömörítés-nek,
de a szövegek - és ez bizonyítható -
hitelesek. Olyannyira, hogy nem egy
esetben vissza is kerestem a regényben. A
színpadi szöveg hallatán tudniillik nem
hittem a fülemnek; nem hittem el, hogy
egy-egy szereplő bántóan sematikus
megnyilatkozása magától Galgóczi Er-
zsébettől származzék. Hogy az ávós
Smukk Tóni húga valóban ilyen naiv és
demagóg módon dicsekedjen bátyja
előbbre jutásával, hogy az orvosper terve
ilyen direkt publicisztikai módon kerül-
jön egy szépirodalmi alkotásba. A néző-
téren ülve egyszerűen képtelen voltam
felidézni magamban az olvasottakat, és
elfogadni, hogy a Simon Pál temetésén
elhangzó agitációs szöveg, a múlt bűnei-
nek ez a látványos számonkérése 1984-
ből és Galgóczitól származik. Csak ami-
kor a mondatok, szavak regénybeli lelő-
helyére ráakadtam, akkor kezdtem el
azon töprengeni; vajon hogyan változha-
tott meg ennyire a szavak akusztikája. Es
arra a következtetésre jutottam; a re-
gényben a gazdagabb életanyag folyama-
tos megjelenítése lehetővé teszi, hogy a
részletek mozaikjait is megfelelő távlat-
ban, egységben szemléljük, míg a színpa-
don a motívumok elkerülhetetlen szelek-
ciója révén a rostán fennmaradt monda-



Jelenet a Nemzeti Színház Vidravas című előadásából (Iklády László felvételei)

toknak önmagukban, az élőbeszéd köve-
telményei szerint kell megfelelniük. Az a
levél, ami a regény lapjain szervesen beil-
leszkedik a cselekmény szövetébe, mo-
nológot helyettesítő magánszámként za-
varóan direkt és magyarázkodó, előadása
pedig még le is lassítja a cselekményt.

Galgóczi Vidravasában a kuláklistára
került paraszt-iparos család értelmiségivé
lett lánya a kezdeti idegenkedés után
különös, mélyen emberi barátságba kerül a
nála több nemzedékkel idősebb úriasz-
szonnyal, a letartóztatott Simon Pál mér-
nöknek az ő házukban meghúzódó fele-
ségével. Ez a sajátos, mindkét felet közel
hozó, jellemeket árnyaló, bensőséges
kapcsolat a színpadon szinte elsikkad.
Mint ahogy nagyon kevés marad abból az
érthető bakfisrajongásból is, amit Rév
Orsolya Smukk Tóni iránt érez. Megmarad
az érzelmi-politikai kiszolgáltatottság, de
nyoma sincs annak a többletnek, ami a
kapcsolat egyenlőtlensége ellenére is
árnyalt tartalmát hitelesíti. A darabban túl
szimpla és túlságosan ármányos Smukk
Tóni trükkje, hogy nyalka tiszt létére
szerelmet hazudik az ugyancsak kívánatos
falubeli lánynak, csak azért, hogy a
szervezet fortélyos parancsának érvényt
szerezzen, és a lányt rábírja a
levélhamisításra. Informáltságunk mai
szintjén a színpadi tanmesét látva már azt
sem egészen értjük, hogy mi szüksége van
a Hatóságnak Orsolya bevonására, s még
kevésbé azt, hogy hogyan győzi le a lány a
maga erkölcsi gátlásait akkor, amikor a
hazugsággyár eszközévé lesz.

Az előadás optimális időtartama nyil-
vánvaló ökonómiára, húzásra, tömörítés-re
kényszeríti a regényadaptációk szerzőit.
Galgóczi szövegére azonban ezúttal még a
lehetségesnél is kevesebb idő maradt: a
színpadi percek túlságosan nagy

hányadát kötik le a korfestő külsőségek, és
a regény hősei - Simon Pál, Rév Orsolya,
Smukk Tóni és a többiek - elől el-szívja a
levegőt Rákosi Mátyás és az ő ha-talmi
propagandaapparátusa. Van vala-mi
igazsága Mészáros Tamásnak, aki - némi
iróniával - az előadás főszereplőjének
tekinti Rákosi Mátyást. A hatalmas
vászonra vetített Rákosi-portré nem
pusztán üzenethordozó kulissza, hanem
szinte az Úr hangjának színpadi repre-
zentánsa. Ez a vetített virtuális Rákosi hol
gigantikus portréalakot ölt, hol ágáló
árnykép, máskor valóságos szereplő, gro-
teszk maszkos panoptikumfigura. A há-
rom Rákosi nemcsak jelenlétével nyo-
masztja az előadást, de folytonos szónok-
lataival is. Nem szerepet teremtettek szá-
mára, hanem lehetőséget arra, hogy bölcs
tanítónk eredeti szövegeit prezentálja,
méghozzá erősen torzított, retorikus
hangfekvésben. Rákosiról köztudott, hogy
szónokként sem rendelkezett Kossuth
Lajos orátori képességeivel. De a
Vidravas centrumában metafórikus sze-
repet betöltő vezér valamiféle soha nem
hallott idegen akcentust használ, még-
hozzá oly módon, hogy Rákosi beszéd-
módját - gondolom, a történelmi szerep
meghatározó erejét hangsúlyozandó -
Kádár Jánoséval párosítja. Ez a színpadi
fogás megint csak túlságosan szájbarágó-
an didaktikus. Nagy haj van akkor, ha egy,
az ötvenes években játszódó új magyar
darab történelmi érvényét, a sztálinizmus
továbbélését ily módon kell az idő-ben
kiterjeszteni, napjainkhoz közelíteni.
Kétségtelen, hogy Rákosi a korszak eta-
lonja volt. De formailag nagy gonddal, le-
leménnyel konstruált, tartalmilag viszont
meglehetősen egysíkú színpadi megidé-
zése - ilyen mennyiségben! - már nem a
kort stigmatizálja. Kétségtelen, hogy

Ruszt József teátrális korképe valós
tényeket, fakuló emlékeket is idéz, stilizál
és karikíroz. Még akkor is, amikor Rákosi
hatvanadik születésnapján lengő búzatábla
közepén, statiszták és harsány
hangkulisszák kíséretében parádézik. Az
adaptáció nemcsak korabeli idézetekkel és
beszédrészletekkel „hitelesíti" a kort,
Simon Pál és Rév Orsolya világát, de ka-
rikatúraként ható korabeli csasztuskákkal,
a feledés homályából előásott mozgalmi
dalokkal és édeskés slágerekkel is.
Mindezekből azonban kevesebb - bizo-
nyára több lenne...

A hangulatfestő betétek skálája a za-
katolástól a vörös revüig ível, mindvégig
szigorúan a leleplező szándék, a politikum
jegyében. Csakhogy ezek a nagy gonddal
válogatott, harsány „korfestő"
rekvizitumok valójában mindenre alkal-
masabbak, mint a Galgóczi által felidézett
és tudatunkban, zsigereinkben még
nagyon is élő antivilág hitelesítésére. Mert
csak fecseg a felszín, ám hallgat a mély...
A valóság sokkal komolyabb és komorabb
volt, és még a marionettfigurákként
mozgatott emberek habitusa, magatartása
is bonyolultabb. A Nemzeti Színház
színpadán egy végsőkig leegyszerűsített
világ jelenik meg, ahol jók és rosszak,
angyalok és ördögök szembesül-nek. A
sémavilágban magától értetődő, hogy az
ávós Smukk Tóni szeretőnek is aljas, a
káderkörökbe bejáratos profeszszorné
unalmában, félelmében konyakkal
vigasztalódik. A Hatóság kutyáját hogy is
hívhatnák másként, mint Titónak? S ami a
szavakba nem fér, azt kipótolják a képek,
a színek. Ezért a nemzeti hősként
eltemetett Simon Pál koporsójára
trikolórszínű virágokat helyez a rendezői
igyekezet... Az ilyen és hasonló
részletekből összeálló színpadi közhely-



fesztivál azután, sajnálatos módon, vég-
leg maga alá temeti a drámát.

Premier előtt azt olvastam Galgóczi
Erzsébet egy nyilatkozatában: az elő-
adással kapcsolatos aggodalmait hamar
leszerelte az a tény, hogy Ruszt József
vállalkozott a darab megrendezésére.
Megértem az írót: Ruszt József az én szá-
momra is abszolút garanciának tűnt. Hi-
szen Ruszt pályája csúcsán, a kecskeméti
években, akkor is merészen politizált,
amikor csak közvetetten, klasszikusok
tolmácsaként foglalhatott állást. Minden,
előadásra választott darabhoz megte-
remtette azt a színpadi formát, amelyben
a látvány az írói gondolat legérzéklete-
sebb megjelenítését szolgálja. A Vidra-
vas előadásakor ezt a vizuális fantáziát
éreztük a beállványozott és két cigaret-
tázó, söröző építőmunkás élő szobrával
keretezett Rákosi-portré első megjelené-
sekor. A szocializmus építésének ez az
ironikus emblémája még a régi eszköztár
kimeríthetetlenségét, megújulásának le-
hetőségét ígérte. Az egymástól élesen el-
különülő jelenetek láncolata is először az
epikum koncentrációját sejteti, később
azonban csak egymástól elszakadó képek
összefércelt kollekcióját kapjuk, s ez a
lánc már nem alkalmas a közönség rabul
ejtésére.

A premierközönség életkorát tekintve
alighanem idősebb a hétköznapokon a
nézőteret megtöltők átlagéletkoránál. De
még ez a nem kis részben kor- és sors-
társakból, túlélőkből verbuválódott kö-
zönség is (az előadás nagyobb részében)
hidegen, helyenként már-már cinikusan
figyelte az eseményeket, nemegyszer
idétlen nevetéssel is kommentálva azt,
amin - a szerző intenciói szerint - meg
kellett volna rendülnie. És én nem hi-
szem, hogy a közönség a hibás!

A nézőtér közönyéért nem Galgóczi
Erzsébetet, hanem az előadás disszonáns
effektusait teszem felelőssé. Mert lemér-
hető volt az is, hogy ahol a dráma leg-
alább percekre igazán felforrósodott -
például Simon Pál és felesége börtönbeli
beszélőjén -, ott a közönség, Sinkovits
Imre és Hámori Ildikó mindenek ellenére
is átélt játékának köszönhetően,
csendben, sőt megrendülten követte az
írói hitelű dialógust. Ebben a jelenetben
ott lüktetett a dráma lényege, s érződött
az is, milyen érték sikkadt el a szimplifi-
káló dramatizálás és a szájbarágó megje-
lenítés következtében.

Az előadás atmoszférájának általános
hiteltelensége, a figurák sematikus rajza,
magatartásuk motiválatlansága olyany-
nyira megnehezíti a színészek dolgát,
hogy már-már méltánytalannak érezném
elmarasztalásukat. Hiszen Sinkovits Im-

re és Hámori Ildikó bebizonyították, hogy
képesek lennének a hősök drámájának
megragadására. A fiatal és Szolnokon oly
sokat ígérő Juhász Rózát csak sajnálni
tudom, hogy Rév Orsolya életútjának itt
vázolt epizódjaiból nem kerekedett olyan
főszerep, amely méltó bemutatkozása
lehetett volna. Rubold Ödön (Smukk
Tóni) és Zolnay Zsuzsa (Révné)
játékának harsánysága pontosan megfe-
lelt a jellemábrázolás szintjének.

Csoda, hogy mindezek után a Galgóczi
Erzsébet és Ruszt József tehetségét egy-
aránt nagyra tartó, Böhm György köz-
vetítő igyekezetét értékelő kritikus is úgy
érzi magát, mint akit csapdába szorított a
Vidravas?

Kritikám írásakor tudtam, utaltam is rá,
milyen nehéz helyzetbe kerül a kritikus,
ha bírálata hetekkel, hónapokkal a be-
mutató után kerül csak az olvasó kezébe.
Azt azonban nem sejthetem, hogy a ke-
gyetlen sors és a nyomdai körülmények
áldatlan alakulása folytán már az író sem
lesz közöttünk.

A színházi produkció értékelésén ez a
tény, a beteljesült tragédia sem változta-
tott volna, de búcsúzni szebben,
méltóbban szerettem volna az írótól. A
nemzeti színházi bemutató kudarcát a
következő évadra már elfelejtjük, de a
Vidravas regénye, Galgóczi Erzsébet
drámai tartalommal telített, konfliktus-
gazdag prózai életműve velünk marad.

Galgóczi Erzsébet: Vidravas (Nemzeti Színház)
A színpadi változatot készítette: Böhm

György. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó
Nelly. Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Játék-
mester: Gergely László. Rendezte: Ruszt
József.

Szereplők: Sinkovits Imre, Hámori Ildikó,
Juhász Róza, Rubold Ödön, Fonyó István,
Béres Ilona, Trokán Péter, Vereczkey Zoltán,
Zolnay Zsuzsa, Tahi József, Botár Endre,
Szokolay Ottó, Peremartoni Krisztina, Bősze
György, Somogyvári Pál, Versényi László,
Mezey Lajos, Várnagy Kati, Miklósy Judit,
Károlyi Irén, Pataky Jenő, Bagó Bertalan, Fáy
Györgyi, Rajna Mária.

SZÁNTÓ JUDIT

A pozitív zsaroló
és a többiek

A Nóra a Radnóti Színházban

A nagybeteg, bizonyára láztól didergő
Rank doktor távozás előtt még fázósan
megmelengeti kezét Helmerék kandalló-
jánál, s ezzel kissé még el is odázza a sze-
retett otthon elhagyását; a dráma ismerői
már itt ráérezhetnek híres búcsúmondása
- „Köszönöm a tüzet" - előízére. Ismerős
eredetű részletfinomság: a Sztanyisz-
lavszkij-kánon szellemében fogant, mint
a belső közérzetet alkotó módon kivetítő
fizikai cselekvés. Csakhogy - legalábbis
nálunk elterjedt változatában - e mód-
szer segítségével egyértelmű jellemek -
negatívak, pozitívak vagy legföljebb az
egyik pólus felé egyértelműen hajlók -
egyértelmű igazságait fejezték ki nagy
részletgazdagsággal. Valló Péter Nóra-
rendezése most úgy támasztja fel teljes
pompájában ezt a ma ritkán használt
módszert, hogy az emberi jellemek és
kapcsolatok bonyolult, ellentmondásos
sokrétűségét világítsa át segítségével.

Amint mondani szokták: az ajtócsapásba,
mellyel Helmer Nóra távozott a „ba-
baházból", Európa minden polgári ott-
hona beleremegett.

Amint mondani szokták: ezt ma már
elég nehéz átélni. Európa-szerte nincs
olyan teremtett lény, aki vagy maga is ne
lett volna már Nóra, vagy ne ismerne leg-
alább tucatnyit fajtájából. S bár újabban
megpróbálták a Women's Lib kulcsda-
rabjának tekinteni a színdarabot, az el-
gondolás nem bizonyult termékenynek.

Valló Péter rendezése, az évad egyik
legjobb előadása meg se próbálkozik ezen
aspektus fölvetésével.

A Radnóti Színházban nem egy asz-
szony drámájával, még csak nem is egy
házaspáréval konfrontálódunk, hanem
egy embercsoportéval, melynek létszáma
se több, se kevesebb, mint a színmű sze-
replőgárdája; a Nóra itt nem a női eman-
cipáció drámája, hanem a bonyolult és
soha semmilyen kinyilatkoztatással meg
nem oldható emberi kapcsolatoké. Nagy
teljesítmény ez, ha meggondoljuk, hogy
Nóra minden fő- és címszerepek legab-
szolútabbika, ami.. abban is kifejeződik,
hogy az egy Krogstad-Lindéné jelenetet
kivéve mindvégig színpadon van.

Nem ismerhetem Valló Péter felké-


