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a meggondoljuk, van valami bizarr abban, ha 
egy skandináv szerzô háborúról szóló darabját

egy izraeli színház tûzi mûsorára. Az ugyanis látatlan-
ban is sejthetô, hogy a játszók többet tudnak a mû tár-
gyáról, mint a szerzô. Az elôadást nézve azután egyre
inkább az az érzés kerít hatalmába, hogy az író túl ke-
veset, a rendezô pedig túl sokat tud a háborúról.

Norén darabja elsô hallásra kulturáltan, ügyesen
megírt, minden eredetiséget és személyes mondandót
nélkülözô közhelygyûjteménynek tûnik. A mû hôse
eltûnt a háborúban, családja halottnak hiszi. A feleség
a férj öccsével él együtt, a nagyobbik lány prostituált
lett, a még gyermek kisebbik is elindult ezen az úton,
a szeretett kutyát pedig egyszerûen megették. Ám egy
nap a férfi beállít: él, csupán megvakult. A család pe-
dig kétségbeesetten próbálja eljátszani az eredeti álla-
potot, mind kevesebb sikerrel. Végül mindenre fény
derül, a família tagjai pedig fokozatosan elmenekül-
nek a végképp pokollá vált otthonból, magára hagyva a
vak férfit. 

A mû szinte lajstroma a háború borzalmainak: a
szereplôk elmondásából a nyomor, a kiszolgáltatott-
ság, a kényszer szülte hitványság számos formájáról
értesülhetünk. De nem ez a tematikai közhelyesség az
igazán zavaró, hanem az író választotta metaforák el-
csépelt és banális volta. Fôképp a középpontba helye-
zett vakságé, mely persze nem pusztán fizikai, hanem
szellemi vakságot is jelent: a hazatérô férfi nem is
akarja észrevenni azt, ami változott körülötte. Ezt a
vakságot a szerzô oly mértékûvé duzzasztja, hogy már
tényleg csak metaforikusan értelmezhetô: ha egy rea-
lisztikus mû háborút megjárt, annak szenvedéseiben
sokszorosan részesült katonája meglepôdik azon,
hogy az otthon maradt nôket megerôszakolják, hogy a
nyomor prostitúcióra kényszeríti ôket, sôt, még azt is
nehezen akarja megérteni, hogy szerettei éheztek, ak-
kor a nézô a metaforáról megfeledkezve könnyen haj-
lamos lehet azt gondolni, hogy az illetô nemcsak meg-
vakult, de valószínûleg légnyomást is kaphatott. Igaz,
Norén ezt igyekszik egy-egy jelenet erejéig árnyalni:
néha mintha az érzôdne, hogy a férfi csak színészke-
dik, s tökéletesen tisztában van mindennel. Mi vel
azonban ez maguknak a szereplôknek a jellemébôl
nem következik, az utolsó, ôszintének tûnô jelenettel
pedig szöges ellentétben áll, ez a lehetôség csak zava-
rosabbá, s nem átélhetôbbé, igazabbá, érdekesebbé te-
szi a történetet.

A Habima Színház elôadása némiképp zavarba ejtô.

Egyszerûen, magától értetôdô
természetességgel formálják a
szituációkat; Ilan Ronen ren-
dezése éppúgy nélkülöz min-
den látványos effektust, ahogy
a színészi játék is kiiktatja az

erôsebb, a szöveget akár felerôsíteni, akár részben fe-
lülírni képes színészi gesztusokat. Vagyis úgy játsszák
a szöveget, ahogy a magukban is kifejezetten erôs,
minden sallangot levetô, önmagukért beszélô drámá-
kat szokás. S ez az a pont, ahol a recenzens azért el-
gondolkodik azon, hogy az ábrázolt tárgy esetében a
„magától értetôdô” valószínûleg mást jelent Izraelben,
mint a Petôfi Sándor utcában. Ám az elôbbi megítélé-
sében nem vagyok kompetens. Csak annyit látok, hogy
a mû tisztelete, a banalitások érintetlenül hagyása, a
közhelyes metaforák felvállalása méltánylandó szak-
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mai erényei ellenére is meglehetôsen érdektelen elô-
adást eredményez.

Pedig vannak olyan elemei a játéknak, melyek egy
elemeltebb, áttételesebb, a szimbólumoknak eredetibb
értelmet találó produkció felé mutatnának. Frida
Klapholz-Avrahami díszlete például hatásosan mossa
össze a „kint” és a „bent” perspektíváit; mintha a kosz,
a leégett, lebombázott tájak nyoma mindenhová beet-
te volna magát, s mindent mindennel egyenlôvé ten-
ne. Ronen azonban nem lép rá erre az útra: sem a re-
álszituációktól nem távolodik el (az, hogy a kamasz lá-
nyokat felnôtt színészek játsszák, nem stilizálásnak,
hanem egyszerû pragmatizmusnak tûnik), sem a rea-
lisztikusan ábrázolt világot nem próbálja hihetôbbé,

romlottság mélyén is láttatni tud valami gyermeki tisz-
taságot. A kisebbik lány az, akinek talán még nem
ment teljesen tönkre az élete, akibôl még bármi, bárki
lehet. A többiek aligha szabadulnak valaha is a háború
poklától. Az Anyát játszó Osnat Fishman és a nagyob-
bik lányt alakító Hila Feldman alkatilag is hasonlíta-
nak egymásra, és precízen hozzák a lelki-fizikai meg-
nyomorítottsághoz, s annak tétova, hol végzetes elke-
seredettségbe, hol cinizmusba csapó recepciójához
kötôdô kliséket. Egyéni ízeket, saját sorsot viszont
nem tudnak adni a megjelenített közhelyfiguráknak.
Az öcs végképp vázlatos szerepét alakító Igal Sadénak
leginkább a jelenléte, a néma, fürkészô hallgatása erô-
teljes; ez sejteti, hogy kvalitásos színész. A leggyen-

közhelymentessé, atipikussá tenni. Így aztán szép, las-
sú, de biztosan diktált ritmusban halad a játék a jól ki-
számítható befejezés felé. A megbízható színészi telje-
sítményeknek köszönhetôen megvannak az elôadás-
nak a maga csúcs pontjai, ahol forrniuk kell az
indulatoknak, ott forrnak is, mielôtt kitörne a vihar, va-
lóban vészjósló a csend, s a rendezô hatásosan építi a
mind fenyegetôbb atmoszférát is – csak éppen az hi -
ányzik az elôadásból, ami a drámából: az egyedi, sze-
mélyes emberi sorsok nem kiszámítható, átélhetô va-
lósága. Ami képes lehet felkavarni, megrendíteni, ma-
gával ragadni, esetleg katarzist okozni is.

A színészi alakítások közül Ania Buksteiné a legér-
dekesebb, legösszetettebb: miközben illúziókeltôen
formálja a naiv kamasz lányt, apró gesztusai, rezdülé-
sei, tekintetének gyors változásai egyszerre mutatnak
koraérett elszánást és korai romlottságot. Ám még e

gébbnek sajnos éppen a fôszerepet játszó Rami
Heuberger alakítása tûnik: nemcsak a banális metafo-
rát nem tudja átlelkesíteni, de magát a primer vaksá-
got is meglehetôsen egysíkúan játssza el.

Az is lehet persze, hogy ebben a beletörôdés gesztu-
sa is tetten érhetô; annak biztos tudata, hogy akire
emocionális alapon hatni tud a darab és az elôadás,
arra színészi ötletek, kreativitás nélkül is hatni fog.
Annyi mindent pedig úgysem lehet színészileg kitalál-
ni, hogy arra, aki irtózik a közhelyektôl, s valami egyé-
nit, eredetit, sajátosat vár el a háborút oly közelrôl
megélô társulattól, éppúgy hatni lehessen, mint az ér-
zelmileg érintettekre. Ebbôl az aspektusból természe-
tesen a produkció fogadtatása nem pusztán földrajzi-
lag mutathat eltérô képet. S végeredményben akár saj-
nálhatom is, hogy magam egyértelmûen a befogadók
utóbb említett csoportjába tartozom.
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