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Amit érzékenyen követ és hangsúlyoz a szép
debreceni előadás. Szilágyi Enikő szinte kórrajzi
pontosságú, magával ragadóan poétikus hiszté-
riájával, mely olykor ugyancsak „inverzéről" mu-
tatkozik meg, s akkor csábítás és ihletés, és nyu-
galom vonz benne. Vagy a tér higgadt egyszerű-
ségével, mely éppen annyi, amennyi: egy nagy-
polgári szalon, mert a viszonyok reménytelen
fel-morzsolódásához ennél sem kevesebb, sem
több nem kell. Satöbbi szereplő meghitt, kedves
kisszerűségével, melynek vonzása még a zsenit
is magához ragadja, s ezáltal mondja ki tehetsé-
gére az ítéletet.

És volt még valami, ami az előadást nemcsak
emlékezetessé tette, de egyszerre ennél többet
is adott: egy alapvető színházi hagyományt
élesztett újra, egy látásmódot sugallt és közvetí-
tett, s segített megértetni valakit, aki többnyire
megértetlen marad, s ez persze nem akadályoz-
za sem sikereit, sem bukásait. Új Ibsen-nyelv van
ugyanis kialakulóban, s a nyelv persze ismét
csak sokkal többet jelent, mint grammatikát, lexi-
kát, szintaxist, egyebeket. És nemcsak a szín-
pad miatt. Hanem mert tudást, világértelmezési
lehetőséget, koherens rendszert tartalmaz,
amelyben végre alapkérdéseink legalább meg-
fogalmazhatók. A legfontosabbak: azok, ame-
lyekre nem kínálkozhat semmiféle politikai, törté-
nelmi vagy kultúrhistóriai mentség, mert ez csak-
is miránk van bízva, mert az emberi viszonyok
metafizikájában valamennyiünkre demiurgoszi
szerepet osztottak. És ennek zseniális botrány-
kövei az Ibsen-darabok. Amelyeket Kúnos László
pontos ihletettséggel fordít újra, egyiket a másik
után, s az ő általa végre vérfagyasztó korsze-
rűséggel megszólaló, gonosz és csodálatos nor-
vég egyszerre hódítóan és ellenállhatatlanul
megjelenik a hazai színpadokon. Rettenetesen
fontos ez a jelenlét. Csendes és konok, de nehe-
zen kiheverhető. A Nóra, a Vadkacsa, a Ros-
mersholm után most végre a Hedda Gabler.
Mind között talán a legrobbanékonyabb, legke-
serűbb, ezért a legkockázatosabb. És ebből a
kockázatból is erény lett a debreceni előadáson:
hogy higgadtan és ihletetten mégiscsak lehet
hagyományt fenntartani és teremteni. Valamit új-
ra előhívni a múltból és keserű horizontokra mu-
tatni vele. Akár ekként is. Hiszen ez is „A jövő er-
kölcsi doktrínája". Bár még csak ott hamvad
szenvedélyek tüzében. Nem lángol, csak izzik és
parázslik. A felbomlás melege is tartós.
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Az oszloppal sok baja volt mar Csiszár
Imrének a Budapesti Kamarában, a Károly
körúton. Kerülgették a Sade márkinéban,
ott magasodott a Kulcskeresőkben. A
feladatot most a Yermában sikerült a
legfrappánsabban megoldania. A szabad ég
alatti jeleneteknél terebélyes fa törzsének van
álcáz-

Kubik Anna (Yerma) és Újvári Zoltán (Juan)
(Koncz Zsuzsa felvétele)

va, benn a házban pedig szentségtartó. Mindkét
formában szimbolikus jelentőségű, ahogy elter-
peszkedik a színpad közepén: kint, a fa tövében
kegyetlen szenvedély burjánzik, ölés és ölelés,
bent, a négy mozdíthatatlan fal között szenve-
délysorvasztó erkölcsből lehet mellette leckét
kapni. A környezet mediterrán, mondjuk, andalú-
ziai, akár Garcia Lorca, a (dráma-) költő; fekete
és fehér, de nem naturalista, inkább szimbolikus
jelentésű, akár az oszlop meg a játék maga. A
mozdulatoknak koreográfiájuk van, túlmutatnak
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önmagukon, többszörös jelentést kapnak az élő-
lények meg a tárgyak is - a két, fekete ruhába
bújtatott karvalyszerű sógornő, a pásztora gyer-
mekkel, akik egy-egy kimerevített pillanatban a
semmiből tűnnek elő. Az éjszaka vándorai vagy
épp a fényé, szenvedélyek hordozói vagy éppen
békét jöttek osztani - ki tudná megmondani...

Szimbolikusan költői maga a mű is, Yerma
drámája, az örült vággyal gyermekre áhítozó
asszonyé. Szimbolikája megélne naturalista
környezetben, de megél itt is, a halhatatlan ősfa
tövében, ahol egy bikának öltözött fiú és egy fe-
hér ruhás leány a meleg éjszakán kultikus nász-
táncot jár. Ez az előadás legerotikussabb pilla-
nata, de ez is inkább illusztrálja, semmint
megjeleníti azt az őrjöngő vágyat, amely
Yermát, az erkölcs béklyóit önként hordozó
asszonyt feszíti. Ebben a vágyban a nász nem
cél, hanem eszköz, a cél a gyermek, vagyis az
önmagunk folytatásába vetett hit elnyerésének a
bizonyossága. Az előadásból egyébként a
nyilvánvaló szándék ellenére sem sugárzik a
szexualitás. Ha az öt, alsóneműre vetkőztetett
mosónő - az idegesítő fejhangon kántáló
Csonka Ibolyától a máskor erotikus színpadi
jelenségnek mutatkozó Kerekes Viktóriáig -
volna hivatott ezt a fajta funkciót betölteni, akkor
az szomorú tévedés. (Bár gyaníthatóan inkább
a főszereplőire koncentráló rendező krónikus
figyelmetlenségéről van szó.)

Kubik Anna attól lesz Yerma, hogy szuverén
egyéniség. Olyan, aki magától értetődő termé-
szetességgel kérdőjelez meg minden megkér-
dőjelezhető társadalmi konvenciót. Nem a társa-
dalom ellen lázad ugyan, hanem a saját sorsa el-
len, ám ez a lázadás, amely az ösztöneiből ered s
egyáltalán nem tudatos, az első pillanattól fogva
nyilvánvaló. Nem elfojtott, hanem rendre kitörő
szenvedélyből fakad. Kubik Yermája nem titko-
lózik, sőt, állandóan és folyamatosan a bajával
traktálja a környezetét. Szerencsi Éva Máriája
már-már csak a saját anyasága fölötti, belé táp-
lált szégyenérzet miatt őrzi a Yermával való ba-
rátságot. Timár Éva vígkedélyű öregasszonya is
megrémül a Yermában lakozó pusztító tűztől,
Nemcsák Károly kissé merev Viktorja pedig ma-
gától értetődően menekül messzire ugyanettől a
pusztító, bár némileg félreértelmezett szenve-
délytől.

Garcia Lorca Yermájának vállaltan idealiszti-
kus gondolata, hogy utód (valamirevaló tett, gon-
dolat, az embert túlélő emlék) csak valódi szere-
lemből (szenvedélyből, elhivatottságból, hitből,
tehetségből) jöhet létre. Yerma, bár bizonyos
szempontból rokonítható velük, ezért nem antik
tragikus hősnő. A sors egymásba kapaszkodó
láncszemeiből az egyik hibás szem az övé. A
szerelemtelen házasságban van egy másik
szenvedő fél: Juan, a férj. És ez az a koncepcio-
nális mozzanat, amely Csiszár Imre olvasatában

és a Juant alakító Ujvári Zoltán megfogalmazá-
sában túllép a színházi konvención. Ujvári
Juanja az egyik oldalról ellenszenvesen
puhány, a másik oldalról a szenvedéseit
férfiasan magában tartó, pedáns férj.
Valójában azért marad alul Yermával szemben,
mert kevésbé figyelem-re méltó egyéniség.

Yerma, miközben Mária jövendő gyermeké-
nek öltöget össze egy ingecskét, vad dalra fa-
kad. Fájdalmas vonítása fölveri a délelőtt csönd-
jét. A magányos ének, amely nagyszínpadra is
elegendő energiával szól, harsányan prózai le-
írás egy lelkiállapotról. Máskor: Juan - a házon
kívül csöppet sem - félszeg tekintetete próbálja
nyugtatni Yermát. A szava indulatos, a szeme

Hol vagyunk?

Hová is kerültünk hát? A Katona nézőterére lép-
ve a (kivételesen) leeresztett függöny elé épített
„díszlet" fogad bennünket. Baloldalt, elöl vörös
drapériás, emeletes színházi páholy; a rivalda
fölött pedig stukkókkal díszített mennyezet zárja
le a színpad előterét. Rajta a három, fehér
gömb-burkolatú lámpa mintha azt jelezné, hogy
vissza-léptünk - legalább néhány évtizeddel -
az idő-ben. Mintha egy másik színházba
érkeztünk volna, pedig a Katona nézőterének jól
ismert székein foglalunk helyet.

Máris elkezdődött a játék, de nem kezdődik az
előadás. Szöszmötölést, léptek zaját hallani a
függöny mögül. Bizonytalan neszek, aztán
csend. Nem történik semmi. A közönség méltat-
lankodni kezd, néhányan megszólalnak a néző-
téren. De hát ismerjük őket, a Katona színészeit.
Vajdai Vilmos a hetedik sor szélén ül (pici kecs-
keszakállt növesztett - vagy ragasztva van?), a
páholyból Kun Vilmos hajol ki. Hátrább főiskolá-
sok, a Zsámbéki-osztály tagjai. Véletlenül még
Süsüt (kevésbé ismert nevén Schilling Árpádot)
is ismerem az alternatív színjátszásból. Ő a pilla-
natnyi zavart kihasználva bűvésztrükköket sze-
retne bemutatni. Aztán előbotorkál a rendező
(szintén színész - Máté Gábor -, bár szokott
rendezni is), és elnézést kér a fennakadásért.
Azonnal vitába is keveredik a közönséggel. Kik-

kérlelő. Akaratlanul ellágyul, ahogy az asszonyra
néz. Ez a tekintet tárgyilagosabban tragikus
Yerma vibráló szenvedélyénél. Állnak. Köztük ott
az oszlop.
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kel is? A műsorfüzet szerint a társulat tagjaival, a
szerepük szerinti nézőkkel.

Kik beszélgetnek most? És kihez is szólnak?
Hozzánk, a Katona nézőterén ülőkhöz vagy ah-
hoz az elképzelt (berlini? szicíliai?) közönség-
hez, amelyet a Pirandello-szöveg föltételez? Ré-
szesei vagyunk-e mi magunk is az előadásnak,
vagy csak figyelhetjük közelről, ahogy a
nézőtér-re is kiterjeszti működési területét a
színpad - elvárva, hogy szabályait még akkor is
tisztelet-ben tartsák, amikor maga áthágja
határait? (A nyugtalanabb nézők biztosan
feszengenek már: mi lenne, ha én is
közbeszólnék? De nem tudhatjuk biztosan:
megszólíttattunk-e, vagy csak társalkodnak a
fejünk fölött a beavatottak.)

Minden csupa áttétel itt: a nézőtérre egy má-
sik színház nézőterét építették. A színészek azt
játsszák, hogy ők egy másik társulat színészei,
akik éppen különféle figurák életre keltésére vál-
lalkoznak. Az előadásról az derül ki, hogy valójá-
ban csak próbahelyzet - aztán erről az állítóla-
gos improvizációról is bizonyossá válik, hogy
rögzített játék, egy előadáson kívüli rendező által
kontrollált előadás. Minden csak mintha-szituá-

cióként működik. Vagy elfogadjuk a játék
valóságát, vagy feszengünk a kvázi-
helyzetekben. Vagy előzékenyen mi magunk is
hallgatag játé-kosokká vedlünk, és nevetünk
azon, ahogy a színház illúziója folyton
lelepleződik és újraépül, vagy értetlenkedünk,
hogy miért ismerhető ki
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