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EMILY BRONTË: ÜVÖLTŐ SZELEK

A színház meleg barlangsötétsége és mesés
fényei, a szinte elbűvölten egyfelé tekintő
arcok, a sötétben úszó zene remek
bevezetőnek tűnnek az előadáshoz, mely
Emily Bronté korhoz nem kötötten romantikus
regényét, az Üvöltő szeleket eleveníti meg. Mint
az „igazi", regényes nagy regények. mesélő
erejével ez is úgy el tudja varázsolni olvasóját,
hogy az egy láthatatlanul is érzékelhető színpad
előtt, lélekben rajta érzi magát, álomszerűen ele-
ven alakok között. Ezt a hatást azonban, a látszat
ellenére, egyáltalán nem a cselekmény, a „mi
lesz" izgalma kelti fel csupán, hanem éppenhogy
az „átugorható" táj- és alakleírások. Az Üvöltő
szelek táj-, enteriőr- és személyleírásai - mi-
csoda táj, micsoda szobabelsők és személyisé-
gek! - alkotják annak a képzetnek a szövetét,
amely az olvasóban a regénycím hallatán feltá-
mad. A valaha oly nagy izgalommal kísért bonyo-
dalmakat elfeledjük, de azt az anyagot, amelyből
szőtték-fonták, mindig szinte az ujjaink között
érezzük, ha a regényre emlékezünk.

Újraolvasni egy régi jó regényt: tiszta szellemi
öröm, olyasmi, amiben az aktuális, szurkapisz-
kálós intellektuális élet egyáltalán nem képes ré-
szesíteni. Ha csak nem valamilyen (művészi, kri-
tikai, tudományos) célzattal teszi az ember, a ré-
gi könyv lapjai mellett ártatlan tud lenni újra és
nyitotta szellemek világára, akár a mesehallgató
gyerek.

Az Üvöltő szelekre úgy ültem be, mint hajda-
nán a mesemondó szomszéd bácsi tolószékébe,
a hiányzó fél láb helyére, izgalmas szépséget és
felszárnyalást várva a produkciótól. Felszárnya-
lást oda, ahol az Üvöltő szelek létezik -- mert lé-
tezik. Néha úgy sejtem, hogy a halhatatlan mű-
veknek van egy túlviláguk, és ha a velük való in-
tenzív kapcsolattartást mellőzzük, az az evilági
élet csonkolásához vezet.

Örültem, hogy az újonnan alakult Művész
Színház ilyen halhatatlan művet tűzött a prog-
ramjára, miként a ritka szép műsorfüzetben
(Szeredás András és Kőfaragó Gyula munkája)
közölt ars poeticájuknak is, miszerint nem bizo-
nyos stílusú, valamilyen irányzatnak, vonulatnak
elkötelezett színházat akarnak csinálni, hanem
katartikus erejűt, mely egyszerre játéktér és
templom, hiszen két és félezer éve azért jön a
néző a színházba, hogy szórakozva
megtisztuljon. Azt a kapcsolatteremtési
szándékot olvasom ki ebből, amiről az imént
szóltam: azzal a „túlvilággal" valót, ami nélkül
nincs szellemi élet.

Emily Brontë, illetve Lockwood úr, a regény
el-beszélője, aki Ellen Dean elbeszélését adja
tovább, szintén szellemekkel teremt
kapcsolatot, amikor mesél. A regény egy
kísértetjáró-szellemidéző epizóddal kezdődik,
ebből bomlik ki az egész történet, az előadás
pedig Ellen csendes meggyőződéstől áthatott
szavaival zárul: Én nem hiszek a kísértetekben.
Soha nem hittem, és

soha nem is fogok... Nincsenek kísértetek. De a
pásztorfiú mégis igazat mondott. Heathcliff és
Cathy ott sétálnak a szikla aljában, a lápon... De
ők nem kísértetek... Éltükben halottak voltak, s
holtukban életre keltek... s mindörökre élnek...

A színház „szellemidéző" vállalkozásának a
tétje nagy: arról van szó, hogy be tudjuk-e en-
gedni szűk világunkba ezeket a mindörökre élő-
ket - mint tette Lockwood, azaz Brontë, habár
bezárta az ablakot, amelyen a kísértet kapará-
szott -, vagy nem vagyunk képesek, nem va-

Gáspár Sándor (Heathcliff) és Tóth Auguszta
(Isabella)

gyunk elég erősek hozzá - ebben az esetben
egy gyerek lelke is óriás, világa pedig százszorta
tágasabb és sokrétűbb a miénknél, s meg is ér-
demeljük, hogy az orrunknál, azaz átpolitizált
kultúránknál messzebbre ne lássunk.

A színház a szellemidézés ideális közege, s a
színházcsinálókból és -rajongókból sem hiá-
nyozhat a révülésnek az a képessége, ami a re-
gényben elmélyülő olvasót vagy a mesehallgató
gyereket jellemzi. A dramaturg, Schwajda
György azt - a regényben nem ennyire nyoma-
tékos - pillanatot választotta ki előadásindító-
nak, amikor Heathcliff majdnem megöli az ifjú
Catherine-t: Heathcliff fekete szeme szikrázott,
úgy látszott, darabokra fogja törni Catherine-t,



 KRITIKAI TÜKÖR 

Kubik Anna (Catherine) és Tóth Auguszta

már én is közbe akartam lépni, mikor hirtelen
szétnyíltak ujjai: elengedte Catherine fejét, keze
a lány karjára siklott, és tekintete rámeredt. A ré-
vület pillanata ez, s a dramaturg ezt tágítja ki
annyira, hogy elférjen benne több évtized,
végigperegjen több sors. Az előadás végén
ugyane jelenet ismétlődik meg, vagyis fejeződik
be. Jó, a regényanyagnak megfelelő megoldás
ez: az imaginációra helyezi a hangsúlyt.

Közben viszont - benn a révült pillanatban -
kevés az imagináció, és sok a polgári színházi
realisztikum. A dramaturg nagy szakmai ügyes-

séggel tömörítette a regény cselekményét, sok
vágással - mely technika értését megtanultuk a
filmből és a klipekből - mindent belefoglalt.
Amolyan „Üvöltő szelek dióhéjban" jött így létre,
lecke a Száz híres regényből gimnazistáknak, a
szokásosnál érdekesebb, párbeszédes formá-
ban, ami pedagógiai szempontból hasznos- de
félre a gúnnyal; a dramaturg rendesen elvégezte
a munkáját, és ötletei is voltak, a fantázia más-
honnan is sugározhatott volna. A díszlet a
háttér-ben kopár fákat ábrázolt - hiába voltak ott
a fából faragott, feketére festett fák, ez csak
ábrázolás, nem jelenés volt -, középütt
enteriőrrel. A regénybeli táj oly jellegzetes,
üvöltőszeles-brontës, s mint tudjuk, a
valóságban sem akármilyen

világának képzeletszegény, hitvány - s nem hi-
szem, hogy a műnemből következően ilyen -
jelzése ez. A láp, a fenyér, a Szeles-domb - a
yorkshire-i táj - nélkül nem Üvöltő szelek az
Üvöltő sze lek - nagy munkát, nagy ötletet kívánt
volna a díszlettervezőtől ez a probléma. A kan-
dalló műtüzének műrőt műderengése, a bútorok
közhelyes jellegzetessége - mely sem az
Earnshaw-enteriőr sokat próbált keménységét,
sem a Linton-ház kifinomult puhaságát nem jele-
níti meg, csak sematikusan vázolja - ugyancsak
arra vall, hogy munkából, ötletből és ihletésből
egyaránt több elkelt volna Menczel Róbert ré-
széről. Aurája van ugyanis a regényben a lakás-
belsőknek, s ennek elveszése lecsontozza a fa-
bulát. A jelmeztervező, Vágó Nelly észrevétlenül
öltöztette fel a szereplőket, ő sem járult hozzá
számottevően a megidézéshez; Catherine kö-
römcipőjén és csipkés pongyoláján azonban
megakadt a szemem, ezeket egy század eleji
polgári társalgási színműbe valónak éreztem,
melyben a feleség megcsalja a férjét, és rajta-
kapják - az Üvöltő szelek szerelmi háromszö-
gébe egy árnyalatnyinak sem lett volna szabad
beszűrődni ebből a kedvelt színházi műfajból,
mert ezúttal egészen másról lett volna szó. A
szélhez mérhető erejű lelkierők lökéseiről, elcsi-
tulásáról és feltámadásáról, melyeket közkeletű
pszichologizálással interpretálni édeskevés.

Olcsó megoldásnak érzem azt is, hogy Edgar
Lintonból meg Linton Heathcliffből komikus figura
lett. Seress Zoltán és főleg Mészáros István
valóban nevetésre bírta a kissé elfásult székso-
rokat. Mindkét szereplőnek, elsősorban Mészá-
ros Linton Heathcliffjének támadt ugyan erős,
karikírozott személyiségképe - ezeknek azon-
ban nem sok közük van a regénybeliekhez, in-
kább a jól ismert polgári vígjátékokból tévedtek
oda, ahol nincs semmi keresnivalójuk. Ha Edgar
Linton csupán egy pipogya Schöngeist, akkor a
regény „fizikája", erőinek pontosan kimért játéka
odavan. Linton igazi bátorság és hűséges, ra-
gaszkodó lélek tanúbizonyságát adta; bízott Is-
tenben, és Isten megvigasztalta őt. Az egyik re-
mélt, a másik kétségbeesett; mindegyikük ön-
ként vállalta sorsát, és méltán teljesedett be raj-
tuk - a „másik" Hindleyt jelenti; mindketten sú-
lyos személyiségek, akárcsak Heathcliff meg
Cathy; ha Edgar Lintont eljelentéktelenítjük, ak-
kor Hindleynek nincs alternatívája, Heathcliffnek
nincs ellenfele, akkor nincs dráma. Ha Lintonban
nem látjuk meg a szelíden nemes, a maga meg-
keseredett sorsát végül is bátran vállaló, valóban
finom érzésű és Heathcliff-fel szemben differen-
ciált érzékenységű embert, aki Hindleyvel ellen-
tétben hisz és remél, s hite meg reménye nem ki-
sebb értékű, mint emezek elkeseredése és
rosszindulata - ez már interpretáció kérdése -,
de ha nem tartjuk Lintont legalábbis Valakinek,
hanem Heathcliff nézőpontjával azonosulva le-
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pipogyafráterezzük, akkor nincs értelme az egész
Üvöltő szeleknek, melyben a feszültség a
főszereplő és a szenvedély csiholója, és nem a
kopár lelkű Heathcliff önmagában. Catherine
tényleg megszereti Lintont, mert vágyódik a
szépségre, a finomságra, a békére, a kultúrára,
és a halálát okozó szenvedélyt az égeti ki belőle,
hogy a vad, pogány elemiségről sem tud megfe-
ledkezni, amit a Linton-házban nem, csak gye-
rekkori vadóc pajtásának elgorombult felnőttkori
alakmásában talál meg újra. E kétpólusosság
nélkül ellaposodik a dráma, és csak egy unatkozó
feleséggel találkozunk, akit hajt a vére.

Isabella Linton és Heathcliff fia, Linton Heath-
cliff, a két család keresztezésének gyümölcse
pedig nemcsak nevetségesen nyápic ficsúr, ha-
nem eltökélten gonosz és a végső konzekvenci-
ákig menően erkölcstelen apjával szemben - piti
módon aljaskodó és undorítóan amorális lény,
Dosztojevszkijre előremutató figura. Az ártatlan
kis Cathy nem hajlandó ezt elhinni, ezért kedveli
meg és veszi ápolásba az ápolhatatlant. Szép
naiv lelkét így leckézteti meg - s szándéka
ellenére edzi-erősíti - Heathcliff. Ha fiának ocs-
mányságát csupán nevetségesnek mutatjuk,
akkor nem érthető, hogy mily sáron kellett ke-
resztülvergődnie Cathynek ahhoz, hogy naivból
éretté váljon.

Miféle tragikus szereplők lehetnek azok, akik-
nek komikus ellenfeleik vannak? Kubik Anna
Catherine-je olyan volt, mint egy Freud-páciens a
sok közül a század eleji Bécsből, Gáspár Sándor
Heathcliffje pedig akár egy dzsentri. Eperjes
Károly Hindley szerepében az ismert, bumbur-
nyák színpadi magamagát alakította ezúttal is, jó
arányérzékkel. A főszereplők egyáltalán nem
voltak erőtlenek, de az archaikus erőkből, ame-
lyek az Üvöltő szelekben fújnak, nem tört fel
semmi, csak némi pszichológiafújdogált. Amikor a
gyerekkorukat játszották, akkor voltak a legjobbak
- arra nyilván még emlékeznek. Szép volt a
pillanat, amikor a vadóc Heathcliff kisfiú arca a
csitri Catherine arcának tükrébe nézve megsze-
lidült, felragyogott, és jó lett a szeretettől. Ettől az
esélytől fosztották meg. Aztán szép volt az a pil-
lanat is, amikor Hareton (Varga Zoltán) arcát érte
el ugyane szelídülés fénye Cathy (Szinetár Dóra)
két bátor szeméből. A jelenetben nem állt ellent-
mondásban, ami e mondatban ellentmondásos. A
két fiatal jelenete az előadás csúcspontja volt.

Ellen Deannek, akárcsak a regényben, a drá-
mában is fontos szerepe van. Ő a bölcsesség le-
téteményese. Meg kell mondanom, hogy nekem,
Meszléry Juditot nézve, szinte érzékcsalódásos
élményem volt; Törőcsik Mari (egyébként a ren-
dező munkatársa) ismert, de megfejthetetlen
mosolyát láttam valahogy áttetszeni rajta,
messziről, és nem is valaki, de valami nagyon
hiányzott az egészből.

Tóth Auguszta és Eperjes Károly (Hindley)
(Korniss Péter felvételei)

Brontë: Üvöltő szelek (Művész Színház)
Színpadra alkalmazta: Schwajda György. Díszlet:
Menczel Róbert. Jelmez: Vágó Nelly. A rendező

mun-

Eleinte azt h
lamilyen egé
értelme van. M
szól: ez esetb
emberi érzés
ellenálló Stohl
Fodor Gábor;
rejtegető, eré
keverő Tóth J
Orbán Viktor.
további jelene
fásult liberális
az acélos ú
Eszter villan
kivánszorgása
egyrészt a
tenzitására sze
sem hallgathat

katársa: Törőcsik Mari. Rendezte: Garas Dezső.
Szereplők: Gáspár Sándor, Kubik Anna, Eperjes
Károly, Seress Zoltán, Szinetár Dóra m. v., Tóth
Auguszta, Varga Zoltán, Mészáros István,
Meszléry Judit, Győry Emil, Szabó Gyula, Martin
Márta m. v., Hámori Eszter m. v.

MÁRTON LÁSZLÓ

MÁRVÁNYASZTALON GUMIKALAPÁCS

G
EORG BÜCHNER: DANTON

ittem, hogy az előadásnak va-
szen nyilvánvaló aktuálpolitikai
ondjuk, a Fidesz belvillongásairól

en a lezser eleganciával öltözött,
ekkel szemben nem eléggé
András - vagyis Danton - volna

és a ballon-kabát alatt zsakettet
nyhez rideg hatalmi cinizmust
ózsef - alias Robespierre - volna
Vagy esetleg - morfondíroztam a
tek láttán - azt látjuk, amint a
értelmiséget le-mossák a pályáról
jtechnokraták? Aztán, Csákányi
ásszerű betámolygása, illetve

után (elnézést a képzavarért:
színpadi jelenlét különös in-
rettem volna utalni, másrészt azt
om el, hogy a színésznő egyik lá-

bán ócska cipő volt, a másikon csak vastag ha-
risnya), tehát Csákányi abgangja után azon
kezdtem töprengeni, hogy miért akarom okvetle-
nül értelmezni a látottakat, miért nem elég nekem
az, hogy látom, amit látok.

Mire töprengéseimben idáig jutottam, nagyjá-
ból vége lett az első résznek, s néhány percre el-
felejtkeztem az egész problémáról: következett
Danton letartóztatása, az előadás talán legsie-
kerültebb jelenete; ennek láttán meg sem fordult a
fejemben, hogy a színpadi történés azonnali
értelmezésre szorul.

A letartóztatási jelenetben sötét van, nem lát-
juk Horgas Péter díszletét. (A díszletről később.)
Jön három zseblámpás figura. (Az anakroniszti-
kus kellékekről is később.) Egyikük Lengyel Fe-
renc; húsz perccel ezelőtt még zilált, részeges
csatornatöltelék volt, verte a feleségét, ellenben
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