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 KRITIKAI TÜKÖR 

Következményei ebben a darabban csaknem
égzetesek. A cselekmény úgy botladozik előre-
elé, mintha önmaga paródiájává kellene válnia,

indenáron. Így például Axel „lánykérésénél"
sak későbbi szakítása hiteltelenebb, míg sem
ertha kezdeti közönyét, sem végső, kétségbe-
sett lángolását lelki ténynek nem tekinthetjük. S
intha az úgynevezett dramaturgiai apparátus

s ezen dolgozna, folyamatosan: az olyannyira
angsúlyozott „főkonfliktus" - az anyagi függő-
ég-szabadság törvényesen szabályozott kép-
elensége - mintha saját hatását oltaná ki rögzí-
ett „normalitásával": az olyan sokszorosan per-
ertált asszonylélekben, mint Bertháé; s a
csúcsjeleneteknek" szánt intrikus-megalázó
ombináció: a képek elcserélésének színpadi
özhelye - s ekként Bertha bosszúja neme, te-
etségtelensége, kicsinyessége és irigysége
evében Axelen - olyan üresen sül el visszafelé,
intha Strindberg lapos tandrámát akart volna

rni, mindenáron.
Vagy éppen a parafrázis finom összefüggé-

eit felednénk, mert nem illesztjük be Ibsen da-
abját, mint kulcsot a komédia többhelyütt táton-
ó - hogy is mondjuk? - kulcslyukába? S akkor
azdagon és szellemesen tárul fel megannyi
otívum, mely önmagában nyersnek és elna-
yoltnak tűnik? Ekként például maga az - oly
okféle, ám többnyire fallikus asszociációkkal
egterhelt - kulcs motivuma, mely finom

ülönbséget sejtet Nóra kulcskeresésével-félel-
ével, s Bertha kulcs-gátlástalankodásával

agy épp Axel lakatosdühével? S ugyanígy sejlik
el a boldogtalan orvos alakja, titkába züllött,
ntudatlan demiurgoszként; de még a viszony
tfogó metaforájául kínálkozó anyagiasság, s a
ináléban elhelyezett „bál" is ebben a fénytörés-
en szemlélendő? S a végső jelenet csaknem
arodisztikus távozása-téblábolása mintha vég-
e egységesen ítélkezhetne minden ajtócsapko-
ó, szédült szüfrazsetten?

Hiszen ezt sugallja az előadás. Oly erősen,
ogy talán annak is meg kellene sejtenie, aki nem
átta a Radnóti Színház nagyszerű Nóráját. Aki
em veheti észre mindezek nyomán a rendező,
alló Péter ironikus f in torát - „Hommage á moi-
éme" -, hogy mintegy a Nóra, a Karenina, Az

rvák empatikus, s minden nőiségre, boldogta-
an párviszonyra oly érzékeny trilógiája után el-
átszassa a nőgyűlölet szatírjátékát. Hiszen
saknem minden mozzanat erről beszél: a zene-
zerző, Melis László Grieg-parafrázisa csendül
el az előadás kezdetén; s ugyanazok a „polgári-
elki tájak" tűnnek fel a színpadon Szlávik István
mlékezetes díszletei és Szakács Györgyi vir-

uóz jelmezei által, melyek Nóra körül reményte-
en sivatagnak bizonyultak. Felvillan a tarantella-

ozdulat Axel (László Zsolt) travesztiája során, s
a valakinek még ez sem lenne elég, hát orrunk
lá dörgöli Willmer (Széles László) egy jelentős

fintorral, odébbsodorva „egy lbsent". A példák
még sorolhatók.

Csakhogy ez a parafrázis - sem strindbergi
gyűlölettel, sem vallói félmosollyal - nem hoz
létre teljes műalkotást. Pedig mintha minden ad-
va volna: kitűnően újrafordított darab (Kunos
László munkája), ismert szerző kevéssé ismert
komédiája, mely egy csaknem mítosszá vált
alapműre utal; s kitűnő tehetségű, immár össze-
szokott csapat. És mégsem. Ha még annyira in-
dokolt volna is a darab nőgyűlölete - ugyan ki
tudná gyűlölni Tóth Ildikót (Bertha) és Kerekes
Évát (Abel), s bájukkal és tehetségükkel nem cá-
folják-e eleve a szerzői prekoncepciót? S nem
abban rejlik-e éppen László Zsolt és Széles
László rokonszenves tehetsége, vagy éppen An-
dorai Péter (Östermark), illetve Malcsiner Péter
(Starck) epizódbravúrja, hogy bennük is meglát-
hatjuk a moccanó szörnyeteget, mely - mint az
idők folyamán bebizonyosodott - elsősorban
antropológiai, s nem szexuális meghatározott-
ságú? Bodnár Erika (Hallné) rövid jelenetei pe-
dig nem sodornak-e elénk egy teljes, egy strind-
bergien kétségbeejtő sorsot - s mit számít ak-
kor, hogy ebben saját züllöttsége vagy más
erkölcstelensége vétkesebb?

Így kaphatunk élményfragmentumokat végül,
mintegy a boldogtalan szenvedélyek sodrának
„oldalvizén". S olykor ellentmondva az eredendő
írói elgondolásnak is. Hiszen Abel analízise a
férfitotalitarianizmusról még néhány eljövendő
év-ezred feministáinak közös panasza lesz:
hogy még lázadni is csak ellenfeleik által tudnak
- vil-

Nóra után egy evvel, 1880-ban fogott
hozzá Ibsen A tenger asszonyához, de a
végső változattal csak 1888-ban készült
el (a Rosmersholm és a Hedda Gabler
között félúton). A darab sikert aratott, első
kiadását szétkapkodták az olvasók. Néhány év
múlva eljutott a mű Magyarországra is, a Nemze-
ti Színházban adták elő 1901. szeptember 20-
án. A kritika alig tudta leplezni csalódottságát.
Ambrus Zoltán hosszasan méltatta bírálatában a
szerzőt, rótta a tiszteletköröket, s közben rafinál-
tan közölte, hogy a színmű voltaképp unalmas és
érdektelen. Dialógusai fárasztóak, cselekménye
csekélyke, szüzséje szappanbuborék. Harminc-

lanásában is mélyen tragikus. A szeretet áldo-
zatszerűségének „irtóztató paradoxona" - Ibsen
és Kierkegaard és Strindberg Skandináviájának
egyik legfőbb dilemmája - különös, fanyar
értelmet nyer itt: éppen Axel megalázása vagy
Bertha megalázkodása során. A sejtetett Judit-
motívum: az asszony, aki azért adja oda magát,
hogy a férf fejét vegye - a kor (és korunk) vul-
gárdarwinizmusának közegében több mint el-
gondolkodlató. S az asszonyi poklok mind mé-
lyebb bugyrai, a meggondolatlan emancipáció
léhasága, s az úgynevezett polgári asszonyideál
perverziója bizony Strindberg korától Vallóéig
szépen megérlelődött. Mindez persze elsősor-
ban „elvi", mondhatni: ideologikus, s nem éppen
színházi konklúzió.

És ez a legtöbb és legszomorúbb, ami erről az
előadásról elmondható. Hogy ideologikum és lé-
lektan - hogy is mondjuk egy „szövegszerkesz-
tett" kritikában? - ekként nem kompatibilis.
Hogy éppen a tehetség hat ennek ellenében:
íróé, rendezőé, színészeké. Teóriáktól megsza-
badíthatatlannak bizonyuló korunkban pedig
legalább a nőgyűlölet ne váljék ideológiává. Ma-
radjon az csak spontán. Alanyi jog.

Strindberg: Bertha és Axel. (Radnóti Színház)
Fordította: Kunos László. Díszlet: Szlávik István. Jel-
mez: Szakás Györgyi. Zene: Melis László. A rendező
munkatársa: Ori Rózsa. Rendezte: Valló Péter.
Szereplők: Tóth Ildikó, László Zsolt, Kerekes Éva,
Széles László, Bodnár Erika, Andorai Péter, Kóti
Andrea, Huszár Orsolya, Malcsiner Péter, Nyári
Bernadett, Tóth Anita.

nyolc évvel később került sor A tenger asszonya
második magyarországi bemutatójára, s ekkor
Kárpáti Aurél már sutba vetette a tapintatot. Az
előadás láttán halálos ítélettel sújtotta a drámaí-
rót. „Ibsen menthetetlenül a múlté - állapította
meg. - A színpad ma már nem bírja el."

Ibsent ugyan azóta is jól elbírja a színpad, de
tény, hogy A tengerasszonya iránt nem lettfogé-
konyabb a magyar színház. (Többször fordítot-
ták le a darabot öt fordítását ismerjük -, mint
ahányszor bemutatták.) Az 1939-es felújítás
után legközelebb 1979-ben játszották Pécsett
Szikora János rendezésében. S most, 1991 te-
lén az Arizona Színház kínálta fel Timo Paavolá-
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Takács Katalin (Ellida) és Mécs Károly (Dr.
Wangel) (Koncz Zsuzsa felvétele)

nak, a helsinki opera főrendezőjének, hogy vigye
színre a Nagymező utcában a másodosztályba
sorolt Ibsen-művet.

Milyen is hát A tenger asszonya? Kétségtelenül
porosnak és avittnak látszik, ha korabeli
aktualitását - a női emancipáció ügyét - tekintjük.
Csakhogy Ibsen ezúttal sem tézist gyártott, nem
emberjogi alapelveket fektetett le, hanem drámát
írt. Egy füst (és egy cím) alatt kettőt. Az egyik
speciálisan női, a másik tetszőleges nemű,
általánosan emberi. S én nem tudom megtagad-
ni érdeklődésemet e drámáktól, különösen az el-
sőtől.

A tengerasszonya első számú drámája abban
rejlik, hogy a hősnő, Ellida kétgyermekes öz-
vegyemberhez ment feleségül, s a família béké-
sen, szépecskén éldegél. Ez első pillantásra
nem látszik drámai helyzetnek, holott az. Ellida
ebben a családban nem alapító tag. Elfoglalt egy
megüresedett helyet, de nem töltheti be ugyan-
úgy, mint az elődje. Márpedig - akár kimondják a
többiek, akár nem - örökös hasonlítgatás folyik.
Ellida hátránya behozhatatlan. Az elvárások,
amelyeknek a jelenben és a jövőben meg kell
felelnie, a múltban alakultak ki. Az Ellida nélküli
múltban. Az új feleség lemondhat a teljesség
igényéről, hiszen férje érzelmi előélete feltérké-
pezhetetlen számára. Érzékelni fogja, hogy a
második asszonynak pótolnia kell az elsőt, de azt
sem a férj, sem a gyermekek nem tűrnék el, ha

s ezzel kiérdemelte őt, majd „Soha el nem hagy-
lak ezek után!" - felkiáltással a karjaiba omlik. S
ezzel egy függönyeresztésnyi idő alatt romba dől
az érzékenyen, hitelesen, emberismerettel fel-
épített dráma.

A fentiekben a darabot taglaltam, talán bőbe-
szédűen, de maga az előadás úgyis szűkszavú-
ságra késztet. Timo Paavola rendezése ugyanis
nem árulkodik arról, hogy a színrevivőnek bármi-
féle személyes mondandója lenne Ibsen művé-
vel. Közömbösen elszavaltatja a szöveget, anél-
kül, hogy különösebb érdeklődést mutatna a
dráma lehetőségei iránt. A rendező minimális
programot teljesít: szereplőket mozgat és
beszéltet Húros Annamária ellenszenves
díszletei között. (A színpadképet nagy, fekete
ácsolmány uralja, mely nem annyira nyomasztó,
mint inkább céltalanul otromba, nehézkes és
csúnya.) Mármost ha Paavola úgy gondolta,
hogy a jellemeket és a szituációkat majd
megteremtik a színészek, akkor rossz helyre
tévedt a Nagymező utcába. Itt jobbára csak
fáradt rutint, megkopott manírokat, üres
sablonokat kaphat alkotótársaitól. Mécs Károly
külsőséges modorára, Huszár László
ágálására, Nagy Gábor felszínességére, Hau-
mann Péter komolytalanságára nem lehet drá-
mát építeni. (Haumann Arnholmja egykor Ellida
kezére pályázott. De Haumann meg sem próbál
olyan Arnholmot játszani, aki valaha férfiként
mutatkozott Ellida mellett.) Balogh Erika szép
igyekezete méltányolható Wangel idősebb lá-
nyaként gyermeki alázatot, tisztaságot, jóindula-
tot sugároz, s egy lélekmeleg jelenetben előre-
vetíti saját sorsát, amely nem fog különbözni Elli-
dáétól. Az ő házassága sem lesz szabadon vá-
lasztott.

Partneri és rendezői segédlet híján egyedül
marad a drámával Ellida, vagyis az Arizonában
vendégszereplő Takács Katalin. Meglehetős ud-
variatlanság a vendéglátók részéről, hogy víz-
ben hagyják a tenger asszonyát. Takács Katalin
azonban feltalálja magát, s a Nórán edzett
emancipált nőiességét latba vetve, látványosan
megbirkózik a feladattal. Segítséget csak Húros
Annamáriától kapott, aki tervezett számára egy
remek, vörösesbarna, lobogó szárú nadrág-
szoknyát és nagy, átölelő vállkendőt, melyet ösz-
szehúzhat magán a fázós lelkű Ellida. Takács
Katalin csupa rebbenés, vibrálás, vonzó és ta-
szító nyugtalanásg. Érzékeny, szeszélyes, elvá-
gyódó. Olykor szeles, üde és bájos, máskor el-
nyűtt, neuraszténiás és idegesítő. Nem vitás, na-
gyon női személy. A szárazföld asszonya.

Ibsen: A tenger asszonya (Arizona Színház)
Fordította: Gáli József. Díszlet-jelmez: Húros Anna-
mária. Zene: Prokopius Imre. Rendező: Timo Paavola
m. v.
Szereplők: Mécs Károly, Takács Katalin m. v., Balogh
Erika, Molnár Judit, Haumann Péter, Nagy Gábor,
Hu-szár László, Dörner György m. v.

egészen a helyébe lépne. Ellidának ajánlatos
pontosan tudni, meddig mehet el abban, hogy
anyja helyett anyja legyen a két lánynak. S ez a
korlátozott szerepkör, e kényes szituáció folya-
matosan termelhet apró drámákat, belső konflik-
tusokat.

A második dráma misztikumba oltott filozófiai
dilemma a szabadság lehetőségéről (lehetetlen-
ségéről), az önkéntes választás illúziójáról. Elli-
da egykor eljegyezte magát egy titokzatos fiatal-
emberrel. KettejÜk kölcsönös vonzalmának tár-
gya voltaképp nem is a másik volt, hanem a ten-
ger. S a ködbe Veszett férfiú a messzi távolból
fogva tartja Ellidát: nem engedi, hogy máshoz
tartozzék. Horrorisztikus jeleket küld: Ellida és
Wangel doktor rövid életű gyermekének
szemével ő néz az aszonyra, akinek lelkét
állandó nyugtalanságban tartja, s telepatikus
módon üzenget: hamarosan eljön, hogy
menyasszonyát magával vigye. És egy napon -
a dráma napján - valóban eljön.

Ellida hirtelen felismeri, hogy azért nyújtotta a
kezét Wangelnek, mert nem volt más alternatíva
(?). Sürgősen kéri férjétől az egyezség
felbontását, hogy most végre szabadon
választhasson (?). Wangel végül enged az
asszony unszolásának, de nem mondhatni, hogy
imponálóan teszi. Előbb megfenyegeti riválisát,
fegyvert fog rá, majd érzelmi zsarolás céljából
beveti a nagyvonalúságot. Nincs az a hús-vér-
szív nő, akit ki ne ábrándítana, el ne riasztana
ez a magatartás. Nem ítélhetjük meg másként
a történteket, mint hogy Wangel csúfosan
leszerepelt. Ellida viszont úgy látja, hogy férje
nemes gesztust tett,


