
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,
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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-



szülésének stádiumait; nem tudom,
miképp kapcsolódott egymáshoz a darab
mai érvényéről formált átfogó látomása
azon nagyon is jelentős részletkérdések
elemzésével, melyek a művel kapcsolat-
ban már kezdettől felmerültek. Így
például már az első perctől vitatták a kri-
tikusok a Nóra által megtett út túlságos
meredekségét, nehezen tudták meg-
emészteni a háromgyermekes családanya
tinédzsertempóit, nem hitték el, hogy
Nóra kilenc hosszú éven át mit sem gya-
nított amúgy eléggé átlátszó jellemű férje
igazi természetéről, s még aki a csalódást s
az ebből következő szakítást elfogadta, az
is tiltakozott a három kisgyermek hűtlen
elhagyása ellen. Felmerültek kérdések
még Rank doktorral kapcsolatban is:
ugyan miféle barátságot érezhet ez a
művelt, kifinomult értelmiségi a vaskala-
pos filiszter Helmer iránt, hogy lehet az,
hogy már rég ne tudná, milyen ingatag ta-
lajra épült ez a házasság, és - immár a
cselekmény ideje alatt - miért nem lát át
Nóra dilemmáján, holott az asszony nem
is igen titkolja azt előtte. Ám a bírálók
számára ezek mégis részletkérdések ma-
radtak, melyek jelentősége szemükben
eltörpült a mű alapgesztusához: az eman-
cipációs-feminista komplexushoz, Nóra
minden más meggondolást elsöprő végső
lépéséhez képest; a bemutatók és reprízek
kritikusai úgy érezték, mindenek-előtt e
kérdésben kell állást foglalniok.

Másfelől: bár a kritika (s minden bi-
zonnyal a közönség is) igen változatosan
viszonyult ehhez az alapkérdéshez, a
színre vivők viszonya nagyjából egyér-
telmű volt: ők kiálltak Nóra mellett, hi-
szen azért is vitték színre a művet, hogy
ennek az állásfoglalásnak hangot adhas-
sanak; egy olyan előadás, amely elítéli
Nórát Helmer elhagyásáért, alig is kép-
zelhető el, hiszen ahhoz az egész darabot
hamisítással felérően kellene átértelmez-
ni - ez pedig már csak a fáradságot sem
éri meg. Bár például a XIX. század végi
magyar előadások kapcsán Salgó Ernő a
prostituált Gautier Margittal vetette ösz-
sze Nórát („A bukott leány sorsa a ten-
gődés, és a férfi nélkül tengődő asszony
sorsa a bukás), és Feszl Gézának a Buda-
pesti Naplóban „Különvélemény Nórá-
ról" címen kellett a hősnő tisztaságának
védelmére kelnie, azért Márkus Emília, a
hazai bemutató Nórája eszményi hősnő
volt, mint ahogy az volt később Bajor Gizi
és közelmúltunk leghíresebb Nórája,
Tolnay Klári is, de ugyanez mondható el
a külföldi Nórákról is Dusétól Claire
Bloomig: egy tiszta, sugárzó, elragadó
fiatal nő hagy el mélységes csalódásában
egy hozzá méltatlan, korlátolt, paragra-
fusszívű nyárspolgárt (az újítás legföljebb

az volt, hogy ezt, mint Rudolf Noelténél
Nyugat-Berlinben, nem hűvösen, hanem
zokogva tette).

Tulajdonképpen nem is lehet ez más-
képpen addig, amíg az előadás a női alá-
vetettségről és az emancipáció perspektí-
váiról szól

Valló Péternél azonban - és meglehet,
hogy a darab színpadi életében először -
nem erről van szó. A külső körülmények
természetesen azonosak: egy úgynevezett
polgári házasságot látunk, melyben a férfi
dolgozik, és eltartja a nőt, aki ennek
fejében fészket bélel neki (de hányan ál-
modoznak ma is ennek visszaállításáról!).
Ám ez csak a külső keret; ezen belül ki-ki
saját jelleme és érdekei szerint mozog és
próbál önmagából minél többet
megvalósítani, s így pontosan az történik a
fiktív 1879-ben, mint történnék-történik
ma: mindenkinek a saját boldogulása a
legfontosabb, s a másikhoz annyiban s
addig ragaszkodik, amennyiben s amed-
dig az ebben segíteni tudja. Ez biztosítja a
kapcsolatok ideiglenes harmóniáját, ez
őrzi a status quót, s ennek érdekében ki-
ki hajlandó a másikat akár hamis tudattal
is szemlélni: idealizálva, amíg a kapcsolat
fenntartása érdekében áll, érdemén alul
sárba rántva, ha a kapcsolat terhessé vá

lik. Csúnya dolog? Igaz dolog. S így lesz a
Nóra a női emancipáció egyoldalú s egy
adott korra redukált tézisdrámájából az
elidegenedésnek minden szereplőre ki-
terjedő drámájává.

Ehhez persze mindenekelőtt Nóra
alakját kellett átértelmezni, s Takács Ka-
talin Nórája a színházi évad pirosbetűs
színésznői munkája. Ez a Nóra kezdettől
végig meghökkentően egységes jellem,
mivelhogy alapvető meghatározója az
önzés. Polgári házasságot kötött, igaz, de
eszébe sem jutott azt megkérdőjelezni;
jól akarta magát érezni az adott keretek
között. Ám ez az önzés - akár az előadás
minden jellembéli mozzanata - csöppet
sem szimpla; ez a Nóra sem azért menti
meg beteg férjét a cselekmény kezdete
előtt, hogy el ne veszítse majdani eltartó-
ját, de nem is csak azért, mert annyira
imádja; a könnyelműen romantikus gesz-
tus hozzátartozik a választott életszerep-
hez. Lényének egyik aspektusától való-
ban nem idegen a madárka-mókuska-já-
ték; másfelől viszont tudatosan fogadja
el, sőt, rá is játszik: ha ez kell az ő Tor-
waldjának, hát kapja meg, neki igazán
nem sokba kerül. Van szép otthona, cse-
lédsége, tisztes társadalmi pozíciója, fé-
nyesedő kilátásai; Nóra jól érzi magát a

Ibsen: Nóra (Radnóti Miklós Színház). Takács Katalin (Nóra) és Bálint András (Helmer)



bőrében, s ezt Takács Katalin a rendel-
kezésére álló rövid idő alatt - vagyis
Krogstad első jelentkezéséig - tökélete-
sen kifejezi. Mint ahogy belejátssza Hel-
merről való véleményét is: átlát ugyan
rajta, fölösleges macerának érzi feddése-
it-tiltásait, sőt, mulat is rajta (teheti, hi-
szen évek óta sikeresen csapja be), de
abszolút bízik a férfi iránta érzett abszo-
lút szerelmében, s ezért hajlandó megfi-
zetni a viszonylag nem túl magas árat.

A fenyegetettség aztán egyre jobban
felszínre hozza a karmoló önzést, az em-
pátia teljes hiányát. Amiben eddig sem
volt hiány: ezt a cukorhabzsolás leplezet-
len élvetegségével éppúgy elárulja Ta-
kács Katalin, mint azzal a kíméletlenség-
gel, ahogy jómódjával és gyönyörű gyer-
mekeivel kérkedik a szegény és gyermek-
telen Lindéné előtt. Később azonban ez
az önközpontúság egyre gátlástalanabb
lesz. Mert őt már foglalkoztatja a gyer-
mekeitől való elszakadás, könyörtelenül
tép fel az öreg dadusban egy hasonló jel-
legű régi sebet. Jó barátja és hódolója,
Rank doktor betegségéhez addig is játszin
viszonyult (remek rendezői ötlet, mi-kor
Rank tabesét Krisztinának ecsetelve
ínyencül szopogat el egy szem, a kará-
csonyfáról csent szaloncukrot); a továb-
biakban viszont már valósággal brutálisan
megdöbbentő, ahogy elsiklik a haldokló
nem is oly néma könyörgése fölött, sőt,
nem is leplezi megkönnyebbülését, mikor
kiderül, hogy Rank nem róla tudott meg
terhelő adatokat - mindössze csupán
haldoklik, mint ahogy indulatát sem
leplezi, mikor a doktor kínos szerel-mi
vallomása meghiúsítja pénzkérési tervét.
S az sem véletlen, hogy a három aranyos
kisgyermek felé csak a kis szoba-lánynak
van egy őszinte szeretetről tanúskodó
mozzanata, mikor a gyerek-szobából
kijövet még ott fénylik arcán az ellágyult
mosoly. Nórának a három gyerek:
konvenció. A világ előtt lehet kérkedni
velük - odahaza rábízandók a dadusra
meg a szobalányra. Szerepéből kibújva
Nóra az anyaságból is kibújik, egymás
mellé teszi majd ad acta a férjet s a
gyerekeket.

Itt persze felötlik az emberben: vajon
Ibsen, aki lényegében ilyennek alkotta
hősnőjét, nem volt tisztában mindezzel?
Lehetséges, hogy ne vette volna észre az
általa kirakott áruló jeleket? Nos, bizo-
nyára igen, de bizonyos fokig Ibsenben is
„hamis tudat" munkálhatott: alighanem
kész volt mindezt betudni a babaotthon
torzító hatásának, melyet a naiv gyer-
mekasszony szinte öntudatlanul asszimi-
lál, s talán úgy vélte, a férje házát elhagyó,
megigazuló Nóra az elkényeztetettség
reflexeitől is megszabadul majd. Es hát az

ő számára -mint majd kritikusai számára
is - az volt a legfontosabb, amiről a Nóra
akkor szólt: a kitörés mítosza egy archeti-
pikus helyzetben. De akárhogy is van: a
mű tökéletesen hajlik a jelen rendezői
elképzeléshez is, hiszen épp ettől halha-
tatlan: a tendencia alatt eleve is emberek
rejtőztek.

Rendező és színésznő közös munkája
eredményeképpen ugyanakkor e bámu-
latosan homogén Nóra, bármily ádázul
énközpontú, nem ellenszenves; igaz,
túlságosan rokonszenvesnek se mond-
ható. A figura színpadi igazsága oly tel-
jes, hogy elfogadjuk szuverén ember-
ként; nem azonosulunk vele, de minden
rezdülését megértjük. Igy a befejezést is,
melynek során Nórában valóban minden
összeomlik, csak nem annyira a Helmer
iránti határtalan szerelem, mint sokkal
inkább a gondosan kiépített életforma
stabilitásába vetett hit. Hiszen ha Helmer
szerelme nem abszolút, akkor ő soha
többé nem érezheti magát biztonságban,
akkor kár lopva nyalakodni, kár mókus-
kát játszani, kár tűrni az elszámoltatást: a
cserébe nyújtott védelem bármikor meg-
szűnhet-hiszen, íme, tud ővele Helmer-
együttélésük során először - felnőttként is
bánni: felnőtt bűnözőként. Ez a Nóra
ezért ábrándul ki jóvátehetetlenül Hel-
merből.

Kétségtelen, hogy az utolsó jelenet Ta-
kács Katalin alakításában a szerep leg-
őszintébb, legemelkedettebb fázisa, hi-
szen önzése itt legalábbis alárendelődik
egyéb tényezőknek: nem vitatható, hogy
áldozatot hoz, megpróbáltatásoknak
megy elébe. (Lefogadnám például, hogy
mindjárt az első lépésnél csalódás várja:
Egri Kati Krisztinája rendkívül barátság-
talanul fogadja majd.) Az sem véletlen,
hogy itt mutat először őszinte együttér-
zést Rank sorsa iránt, mely most vala-
hogy aláfesti az ő nehéz helyzetét. Ám
ugyanakkor a játékból az is kiderül, hogy
Nóra igen elégedett magával, sőt csodálja
magát; újabb szerepkörben mutatkozhat
be önmagának is, és Helmer, aki nem
tudja követni e szerepkörváltást, most
már csak idegesíti. Az író elképzelésével
némiképp ellentétben ennek a Nórának
nem fontos a végső kimagyarázkodás, in-
kább csak túl akar esni rajta; alig várja,
hogy eljusson az önmegvalósítás követ-
kező fázisához. Koltai Tamás méltatta az
évődő (de egyszersmind ingerült) gesz-
tust, ahogy egy ujjal ráüt a férj feléje
nyújtott kezére; később már nyílt bosszú-
sággal üti el a könyörgő kezet. Ezt az
érzéketlenséget már ismerjük; ahogy ko-
rábban Rank, most Helmer sem létezik
számára többé; igaz, addig is csak abban
a szerepben létezett, melyet Nóra ráru-
házott.

S hogy mi lesz Nórával később? Mint
tudjuk, e kérdés szinte valamennyi elem-
zőben felmerült. Latolgatták, mi történik
a kis babaasszonnyal a zord norvég hét-
köznapokban, visszatér-e családjához és
mikor (egyesek szerint már aznap éjjel,
hiszen úgysem bírja ki édes kisgyermekei
nélkül). Azt hiszem, Valló Pétert ez
kevéssé érdekli. Nóra távozásával lezá-
rult, ami őt foglalkoztatta: egy emberi
kapcsolat élveboncolása.

Annál inkább sejthető, hogyan alakul a
darab másik párkapcsolata, az, ami nem
lebomlik a szemünk előtt, hanem felépül:
Krogstadé és Linde Krisztináé. Valló Pé-
ter és Egri Kati közös munkája igényben
és színvonalban megfelel a Valló-Takács-
féle együttműködésnek. Lindéné
visszatérő jellemzője a kritikákban az
„áldozatkész", a „sokat próbált", az 1954-
es magyar repríz kapcsán „verdeső lelkű"
és „mindig másokért élő"; egy derék
hölgy, aki mindent elkövet, hogy
megmentse barátnője boldogságát, s iga-
zán megérdemli, hogy közben, csodasze-
rűen, ráleljen a magáéra. Egri Kati Linde
Krisztinája eleve azért állít be a Helmer-
házba, hogy a maga sorsán lendítsen, ami
egyébként csöppet sem elítélendő, mind-
össze ténykérdés. Nóra sorsa persze való-
ban érdekli, mint ahogy mindnyájunkat
érdekel gyerekkori barátaink sorsa, és ha
módjában áll, valóban kész is segíteni,
ugyanakkor persze hasznos tagként be-
épülni a jómódú háztartásba; éles szemű
nőként ezért figyel mindenre, mint aki
minden információnak még hasznát ve-
heti. Ám attól kezdve, hogy elhatározza
Krogstad megkaparintását, Nóra sorsa
egyre kevésbé érdekli, s mikor szerelme
révbe jut, már jószerivel lerázza magáról
esdeklő barátnőjét. Igaz, azt mondja, épp a
dolgok őszinte tisztázása mentheti meg
Helmerék házasságát, s kijelentése: „De
azóta eltelt egy nap, és hihetetlen, minek
voltam ebben a házban tanúja" - a mű
egyik legdrámaibb s legigazabb ítélete.
Ám a figurát teljes bonyolultságában fel-
táró Egri Kati azt is eljátssza, hogy Krisz-
tina magában hozzáteszi: és ha mégsem
fordulnak jóra a dolgok, hát bumm, en-
gem már az se érdekel. Es közben ez a
Lindéné őszintén, sugárzón boldog (re-
velatív, ahogy Egri Kati átbújik a mindig
játszó karácsonyfa mögött, majd előre-
szökell, némán ujjongó diadallal); de azt
is pontosan tudjuk, hogy a megkötendő
házasságban ki viseli majd a nadrágot: ez
a Krisztina jócskán keményebb házizsar-
nok lesz Helmernél, és abban a kapcso-
latban Krogstad küzdhet majd az eman-
cipációért.

Hasonló metamorfózison ment át Rank
doktor alakja is. Vallót külön elis-



merés illeti a vendégművész ihletett meg-
választásáért: Kern András remekel a „jó
doktor" komplex lényének minden oldali
felmutatásában. A korábbi Rankok szelíd
mélabúval felhőzött sztoikus méltósággal
viselték szörnyű sorsukat, és Nóra
dilemmáján azért nem láthattak át, mert
imádottjukról fel sem tudtak volna téte-
lezni ily kínos titkokat. Ez a Rank, akár a
többiek, de ezen belül a nagybetegek
speciális módján, szintén önző. Nem gá-
láns szeméremmel beszél halálos kórjáról,
hanem kicsit exhibicionistán, nyűgös
önsajnálattal, figyelmet és részvétet zsa-
rolva; és ha okos ember létére nem látott
és nem lát át se Helmeren, se Nórán, ez
azért történt, mert a legfontosabb számára,
kényszerű társtalanságában, a meghitt
családi otthon illúziója volt, s most azért
folytatódik, mert immár, érthetően, csak
saját sorsa foglalkoztatja igazán. Kern igen
finoman eljátssza, hogy Rank, aki
állandóan mohón figyeli-lesi Nórát, csak a
részleteket látja meg, s azokból próbál
valami biztató jelet, részvétet, rokon-
szenvet, netán vonzalmat kiolvasni, hasz-
talan persze - az, hogy mi zajlott s mi zaj-
lik a Helmer-házban, nem érinti meg.
(Íme, az előadás sajátos válasza a dráma
egy további, folyton vitatott problémájá-
ra.) S miközben mindezt tudtunkra adja,
ugyanakkor valódi együttérzést is kelt
bennünk a haldokló iránt, épp mert ez a
Rank tudatosan és ironikus éllel játssza el
a haldokló szerepét önmaga és a világ
számára - a fizikai gyengeség megnyilvá-
nulásait úgy olvasztja egybe hol a pózzal,
a száraz, gunyoros csettegésekkel, botja
lóbálásával (melyet ugyebár szégyenlő-sen
dugdoshatna is), hol a részegség jeleivel,
hogy közben keservesen mulat magán, s
ugyanakkor elismerést követel hő-
siességének. Külön bravúr a híres s annyi
szentimentalizmusra csábító búcsúmondat,
a szállóigévé vált „Köszönöm a tüzet". A
halálba induló itt már nem áltatja magát;
Kern kifejezi, hogy ami Rank számára a
szenvedély lángja volt, az Nórának
valóban csak a szivar meggyújtásának
gyakorlatias gesztusa. S végül: az alakítás
kitűnően leplezi a figura dramaturgiai
lazaságát, azt, hogy Rank szerepének a
drámában csak hangulati valőrje van; Kern
játékában a doktor mint egy, az emberi
énközpontúságról és elidegenedésről
nyújtott további esettanulmány szervül az
összképhez.

Furcsa módon Torvald Helmerről kevés
új gondolata van Vallónak. Nem mintha
Bálint András játéka minőségben nem
lenne méltó az említettekhez; ezernyi apró,
groteszk színt talál a figura jel-
lemvonásainak elmélyítésére, minden
megnyilvánulása eredeti és szellemes,

színpadi élete éppoly teljes és természe-
tes, mint társaié, de lényegében az örök,
jól ismert Helmer ő, akit Valló nem akart
- vagy tán nem tudott - kiforgatni, belül-
ről is megmutatni: a száraz, pedáns, kép-
mutató és karrierista, önmagától elra-
gadtatott pojáca. Az önzés, a másokhoz
való elidegenedett, hamis tudattól vezé-
relt viszony Helmer esetében eleve evi-

dens; tán épp ezért vártuk volna, hogy
most róla is kiderül valami új, valami
más.

Kiderül viszont Krogstad ügyvédről,
aki Kiss Jenő ábrázolásában a dráma leg-
rokonszenvesebb szereplője lesz. (Ha el-
tekintünk a kis szobalánytól, akinek Tóth
Ildikó f. h. játékában minden aprócska
színpadi pillanata eleven és rokonszen-

A címszerepben: Takács Katalin

Takács Katalin és Egri Kati (Lindéné) a Nórában (Iklády László felvételei)



ves. Miközben igyekszik árnyékszerű
maradni, szegényke önkéntelenül is részt
vállal rá sem hederítő gazdái minden
örömében-bajában; felragyog a gyere-
kektől, diszkréten suhan, ha Nóra és
Rank Léte-á-Léte-lét kell egy pillanatra
megzavarnia, rebbenve riad meg Krog-
stad sűrű látogatásaitól. Szegényke való-
ban azt hiszi: ha csak cselédszinten is, de
otthon van - holott gazdái, ha elmenne a
háztól, másnap már a nevére sem emlé-
keznének.)

De visszatérve Krogstadra: a szereplők
közül ő az egyetlen, aki nincs hézagtala-
nul megelégedve magával, aki pontosan
tudja, hogy a szükség és a nyomor milyen
sötét utakra sodorta, s szenved is tőle. Ha
Helmer negyedannyit foglalkozna Nórá-
val, negyedannyira ismerné az asszonyt,
mint a zsaroló, akkor a házasság soha
nem jutna csődbe. Krogstad valósággal
gyengéd Nórához, boldogan megmen-
tené, ha ezzel ő sem menne tönkre; min-
den lényegeset tud Nóráról is, Helmerről
is, és iszonyúan gyötrődik amiatt, hogy
bajt kell hoznia rájuk. Korábbi előadáso-
kon megborzongtunk, valahányszor fel-
tűnt a végzetes árnyék; itt valósággal
szánjuk a szegény mumust állandó vesz-
szőfutásáért. Megható-szépen fogadja
Kiss Jenő a váratlan boldogságot is a
Lindénével való jelenetében: mordul,
gyanakodva, szüntelen félrenézve, fizi-
kailag is elhúzódva a csábító, de bizonyára
hazug reménytől, majd lassan, szé-
gyenlősen oldódva; látszik, azt hiszi, nem
érdemelte meg ezt a kincset. Mi ugyan
sejtjük, mi vár r á - de lehet, hogy e
megtiport Krogstadot pont az ilyen
kardos boldogság üdvözíti, s örömest
vezekel majd az új házasságban minden
bűnéért.

Ritkán látni színpadainkon ennyire
sűrű előadást, melyben minden mozzanat
nemcsak tökéletesen megkomponált, de
egyszerre hihető s meghökkentően ere-
deti; ahol, pillanatnyi üresjárat nélkül, a
térben állandóan vibrálnak a nyílt és rej-
tett igazságok, egymást kiegészítve, egy-
másnak ellentmondva; melyben a színé-
szek nemcsak egyszerűen megértették és
elfogadták, de alkotón tovább is fejlesz-
tették a rendező koncepcióját és minden
gondolatát. Ha a női emancipációról nem
is, de az emberi együttélés titkairól és
gyötrelmeiről sokkal többet tudunk meg
általa.

Henrik Ibsen: Nóra (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Németh László. Díszlet: Szlávik

István. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Novák
János Rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Takács Katalin, Bálint András,
Kern András m. v., Egri Kati, Kiss Jenő,
Náray Teri, Tóth Ildikó f. h.

TARJÁN TAMÁS

Bohóskodás

Shaw-bemutató a József Attila Színházban
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Fegyvert s vitézt énekel 1894-es datálású -
mint Egri Péter megállapítja: „könnyű
kézzel felvázolt, játékos és kalandos" -
komédiájában George Bernard Shaw, hi-
szen eredetileg nagyjából ezt jelenti a mű
címe: Arms and the Man. Tehát, a shaw-i
szatirikus világszemlélethez szegődve,
annyit máris tudunk: se fegyver, se vitéz.
Jelenünkre (és a vígjáték később
elemzendő lokális vonatkozásaira) gon-
dolva ez a fölismerés lehetett a József At-
tila Színház darabválasztásának egyik
oka. A Király Színház 1904-es ősbemu-
tatója, Moly Tamás fordítása is ironikus
értelemben használta a mára már félre-
tett Hősök címet (némi ódon báj, hogy
ott még Peskoff Pál őrnagy, Szoranoff
Szergiusz őrnagy és Bluncsli kapitány
szerepeiben lépett föl Vágó Béla, Thury
Elemér, Papp Mihály); idézőjeleket akart
kitenni Hevesi Sándor címvariánsa, A hős
és a katona is. Mindkettő a múlté, Zrínyi
Miklós eposzára véletlenszerűen és ok
nélkül rájátszó Fegyver és vitéz, ám azért
célszerű fejben tartani e szerény je-
lentőségű darab föltűnően sok címválto-
zatát, mert ha például Lukács György A
modern dráma fejlődésének története
című munkájában, a magyar kritikatörté-
netben vagy újabb szakkönyvekben kí-
vánunk olvasni róla, mindenütt másként
mutatkozik. Hevesi elegáns kis Shaw-
breviáriuma szerint az angliai premieren
Shaw is „le volt fegyverezve" az osztatlan
sikertől: „nem volt ellenzéke". A Blunt-
schlit játszó Mr. Yorke Stephens emléke-
zete mégis ehhez az alkalomhoz köti a
híres anekdotát: „Mindössze is egy em-
ber tiltakozott - a karzaton. De ez elég
volt ahhoz, hogy Bernard Shaw vissza-
nyerje önmagát. Fölnézett a harcias szel-
lemű tiltakozóra, s lekötelező mosollyal
mondta: Barátom, én teljesen egyetértek
önnel - de mit tehetünk mi ketten annyi
ellen?"

Ha az író meghajolt volna most az
újabb budapesti bemutatón, valószínűleg
hiába tekingetett volna a karzat felé. A
József Attila Színház halványan közepes
előadásának, tapasztalatom szerint, „nem
volt ellenzéke" (bár akadt, aki az első
szünetben elinalt. Rosszul tette: a színmű
a harmadik felvonásban a legjobb). Réz
Ádám hűvösen nagyvonalú, tapintatosan
kaján fordítása a tartalom szerint
leghívebb A hős és a csokoládéka-

tona címmel látta el a darabot. A hős sok-
kal kevésbé hős, mint amennyire a csoko-
ládékatona csokoládékatona; a könnyű,
játékos és kalandos vígjáték pedig azért
jóval kevésbé csoki annál, semhogy cse-
megézve fogyasztható édes árut kellett
volna készíteni belőle.
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Az előadás létrejöttének - bizonyos ak-
tualitás és a kétségtelen sikerkeresés
mellett - indoka lehetett Iglódi István rá-
termettsége Bluntschli szerepére; bár a
figura ismeretében itt rátermetlenséget is
kellene mondani. S valóban, a fő vonzerő
Iglódi nem problémamentes, de meggon-
dolkodtató és mulatságos alakítása.

Az első felvonás szerint a svájci ille-
tőségű, a bolgárok és a szerbek háborújá-
ban az utóbbiaktól zsoldot húzó botcsi-
nálta katona, Bluntschli, végveszélyben
mentve a bőrét, betámolyog az előkelő
bolgár leány, Raina hálószobájába - ahol
a legnagyobb becsben egy fénykép áll. A
hős Szergejnek, Bluntschli legfőbb el-
lenségének a fényképe. Az éppen diadal-
maskodó hős vélhetőleg hamarosan be-
nősül e házba, melynek feje a bolgár ha-
dakat vezénylő papa.

Pikáns francia vígjátéknak is díszére
válna ez a nyitány. Az ellenség már a
hálószobában van; de az ellenséget el kell
dugni az ő ellenségének (meg a kedves
mamának, meg a szolgálónak) a szeme
elől, mert nemes a lelkünk, s mert az el-
lenség némiképp kezd tetszeni nekünk.
Iglódi antimilitáns föllépése, nyiszlett,
csetlő-botló antikatonasága azonnal a
vesztes és azonnal a civil oldalára állít.
Kemenes Fanny, aki különben ízlésesen
kihasználta a jelmezekben a balkáni mű-
vészet ornamentikus és színkavargását,
népi - és nemcsak népi - tarkaságát, s a
nyalkától a nevetségesig a katonaruhák
adta jellemzési lehetőségekkel is élt, a
kétbalkezes kapitányra olyan öltözéket
adott, amely a maga jellegtelen egy-
szerűségével semlegessé, mindenki
mástól különbözővé, a szőnyegek, függö-
nyök, takarók drapériái közt pedig vad-
idegenné tette Bluntschlit.

A színész a harsányságig technikás
gesztusrendszerrel, a sulykot el nem vet-
ve karakterizálja a szánalmas, ám kedves
és szellemes, sőt sejthetően okos fickót.
Késleltetett reakciói - „spétjei" - hibát-
Ianul működnek; mesterien rogyadozik,
dülöngél, cidrizik; ha megesküszik, hogy
nem alszik el a fáradtságtól, akkor az át-
menet fokozatait pontosan betartva, ki-
játszva zuhan a hortyogásba.

Érintkeznek a clownsággal ezek a
megoldások. A bohóc - ezúttal a háború


