
lesz béke, akkor nemzetek, osztályok között sem lehet. Ezek mind összefüggnek egy
mással. A bűnös embernek megszentelö malaszt nélkül nincs igazi békéje.

A nemrég megalakított nemzetközi világszervezet újabb alkalmat ad a nemzetek
nek aktívitasuk és képességeik kifejtésére. Onállóságukat nem szünteti meg, hanem
ellenkezőleg azt újabb működési körrel gazdagítja. Azokat a gazdasági, szociális,
politikai, emberbaráti, kulturális szabályokat és intézkedéseket. melyeket az Egyesült
Nemzetek Szervezete ajánlani fog, az államoknak saját törvényhozói, közigazgatási
és birói szerveik útján· fel kell szívniok, saját egyéniségéhez idomítaniok. El lehet
képzelni, hogy a nemzetközi jog szabályainak asszimilálása nem kevés munkát fog
jelenteni az államoknak ésállamférfiaknak, de legalább kevesebb időt enged roman
tikus álmok szövögetésére és hiú kardcsörtetésre. A két világháború között a Nemzet
közi és Munkaügyi Hivatal a negyvenórás munkahét bevezetését ajánlotta. Röstelve
be kell vallanunk, hogy az egész világon csak rni és Albánia nem fogadta el a javas
latot, megmaradva a negyvennyolc órás munkaidő mellett,

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének működésében szerveinek megalakításában
való részvétel is jótékony hatással lesz az államokra, A nemzetközi közjóra irányuló
hivatalos közreműködésük, tanácskozások, szavazások, bizottsági munka, nemes ön
érzettel tölti öket és önállóságát, a . közért való lelkesedést hoz ama nemzetekre is,
melyek eddig nemzetközi ügyekkel keveset törődtek.

Feladatot fog képezni továbbá szeríntünk az ifjúság energiájának is, háborús
életeszmény helyett más területeken való érvényesítése. Világegyetemek létesítése;
tudományos, technikai műveknek közös munkával való létrehozása, a vidéknek és
átmenetileg más foglalkozásoknak megismerése, a mezőgazdasági munkában való rész
vétel, - nem tévesztenék el hatásukat. A háborús és gyűlöletet szító olvasmányok he
lyett, olyan szellemi táplálékra van szüksége az ifjúságnak, mely a természet mos
tohaságaival vívott küzdelmet mutatja be. A felfedezések, földrészek, sivatagok, erdő

ségek meghódításának az Egyesült -Allamok mult iszázadbeli belső kolonizációjának
története jönne itt elsősorban tekintetbe.

Kérdés ezek után, hogy mi Magyarországnak mondanivalója a nemzetközi élet
alapkérdéseihez; bele fóg-e tudni szőní egy fonalat, nem is a legszürkébbet a nemzet
közi. élet és a nemzetközi közjó szövétnekébe? A sikerben nem szabad kételkednünk,
azonban azonnal munkához kell látnunk. Ha a külpolitikát nem kezeljük a belpolitika
mellett mostohagyerekként, • ha a külföld rokonszenvének megnyerése érdekében nem
sajnáljuk az időt és fáradtságot, ha többet foglalkozunk a nemzetközi élet kérdéseivel,

Orkonyi Lajos

SZINHÁZ

KATOLIKUS SZÍNHÁZ TÚL A KATAKOMBÁN

A hosszú vajudás után a harmadik - és úgylátszik: végleges megoldásnak
monclható - kísérlet egy világnézeti jellegű színház megteremtésére. a "Kis Színház"
kapunyitása. A kezdet inkább műkedvelő jellegű, színésziskolai hallgatókat foglalkoz
tató előadásai (Csaszár és komédiás), majd a színpad nélkül maradt színészek próbál
kozásai (Az Úr katonái) után ez a színház az első hivatalos katolikus színpad, amely
célk itűzéseiben, műsorpolitlkájában szervesen illeszkedik be a magyar színházi életbe.
Azelsö kísérleteknek volt bizonyos és letagadhatatlan illegális jellege - a katakom
bába vonulás jellemezte: szűk és zárt' közönségnek játszottak, színjátszásra alkalmat
lan légkörű helyeken, s céljuk inkább a hitbuzgalom erösítése volt, mintsem komoly
célok határozott művészi megvalósítása.

Hogy szűkség van-e katolikus színházra, a kérdés körül voltak viták. A felelet
csak egyértelmű lehet: szükség van katolíkus színházra, amely a művészí életünk
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teljességéhez új színnel járul hozzá.. és az osszképet teljesebbé .teszi, A baj csak az,
hogy ilyen későn valósult meg, amikor a katolikus drámaírás nagy forradalma -;
Claudel, Ghéon, Eliot nevével az élén -, többé-kevésbbé már lezajlott. Gondoljuk el,
rnil yen hatással lehetett volna az egyetemes magyar színházi életre, ha a francia,
angol, osztrák katolikus színpadokkal egyidőben, a huszas évek táján nyit kaput a
magyar katolikus színház, amely műkedvelő színjátszók teljesítményei és hitbuzgalmi
írusművek helyett a nagy katolikus drámaírás egyenértékűen tolmácsolt remekeivel
ismerteti meg a közönséget. Ennek a várt katolikus színháznak lett volna feladata
magyarul megszólaltatni Claudelt, Ghéont, Chestertont, Laveryt, később O'Neillt és
Wildért. Az angolok és amerikaiak- az egy Chesterton· kivételével - közömbös
színházakban arattak sikert, dé úgy hogy sajátosan keresztény élményt közvetítő
értékük hatástalan maradt a más érdeklődésű közönség előtt. A meginduló katolikus
drámaírásra (Sík, Hevesi, Harsányi, Újházy) döntő hatással lehetett volna ez a szín
ház, él. könyvekből életre szabadítva a katolikus mai dráma és a katolikus klasszikus
dráma -(Racine, Calderon) időtlen remekeit. A "Kis Színház"-ra várnak most ezek
a betöltetlen feladatok. Galamb Sándor színpadot és színpadi irodalmat értővezetésé
vel, megszervezett és máris komoly művészi eredményekre alkalmas társulatával, a
budapesti színházi életbe szervesen beleilleszkedő színház-épületével végre kiemel
heti il katolikus szinjátszást a műkedvelés, az ad hoc-egyesülés katakombájából.Ezen
a színpadon kell először megszólalnia Claudel "Angyali Udvözletv-ének, Ghéon bib
liai drámáinak, Chesterton "Mágiá"-jának, Wilder "Nagy karácsonyi lakomá"jának,
Racine ótestamentumi drámáinak, az eddig' szinte ísmeretlen Calderon-vígjátékok
egész sorának.

1, kapunyitásra kisebb igényű, könnyű népszerűségre alkalmas darabot válasz
tett Galamb Sándor - és nyilván nemcsak műsorpolítíkaí szükségből -, az osztrák
Hans Naderer "Két otthonát". A "Két otthon" az osztrák Volkspiel-színpadnak egyik
kései terméke, epizódikus szerkesztése, hatásos tablói, égyszerű lélekrajza egyenes
folytatása Anzengruber népszínmű és vallásos népdráma között ingadozó darab
típusának, Osztrák faluban vagyunk, melynek zárdaját a náci-uralom kiürítette.
A megszállás évei alatt egy züllött, dologtalan, istentelen frontkatona, Holinka köl
tözött be vadházastársával és gyerekeivel a zárda egyik szobájába és viselkedésével
megütközést, ellenszenvet kelt a faluban. A felszabadulás után visszaérkeznek az
apácák és el akarják foglalni régi otthonukat. Az iszákos falu-rossza szembeszáll
velük; ét kedves, okos főnökasszony meghagyja őket a zárdában és a javíthatatlan
embert megértéssel, szeretettel megneveli. - Ez a megható, mulatságos, komoly
morális értéket képviselő színjáték, amelyet Doromby Károly fordított magyarra,
talán megfelelő volt arra, hogy a katolikus közönséget az új színházi vállalkozással
meglsmertesse és a nagyobb igényű, mélyebb mondanívalójú drámai remekek elfo-
gadására előkészítse. .

Enne"k a feladatnak elvégzésében Galamb Sándor gondos, apró játékokra is
ügyelő rendezése mellett fontos szerepet játszott az előadás nagy. színészt meglepe
tése, a Kolozsvárról felkerült fiatal Jancsó Adrienne. Kitűnő ösztön és finom intelli
gencia van a játékában, gyönyörűen beszél, a főnöknő anyás-naiv lényét, apró ravasz
kodásait és mélységes, alázatos hitét egyaránt érvényre tudja juttatni:. az a valaki,
aki varázsos atmoszférát tud teremteni maga körül. Lényegesen többet ad szerepénél,
_. egy nagy tehetség indul el benne. Mellette Toronyi Imrévelaz élükön, az együttes
többi tagjai is többé-kevésbbé jól megállják helyüket. A· latottak alapján jogos ér
dek.lödése előzi meg Corneille Polyeuct-jének első magyar bemutatóját, amely a "Kis
Színház" közeli műsortervében szerepel és amely méltó próbája lesz a színház és a
rnűvészek elhivatottságának.

*
A katakombából kikerült katolikus színjátszás bemutatkozásával egyidőben

érdekes kísérlet történt a budapesti piaristák templomában arra, hogy az első magyar
eredetű liturgikus játékot, a Hartvik győri püspök Agenda Pontificalisában megőrzött

"Tractus stellae"-t a rend fiataljai ,.színpadra vigyék". Divald István piarista, a temp
lomi játék rendezője, bevezető előadáséban a közkeletű mondást hangoztatta, hogy
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az Egyház liturgiáját drámai játékhoz hasonlítják. A nagy liturgikus drámának leg
gazdagabb felvonáss a karácsonyi ünnepkör. "Ennek liturgiája - mondotta Divald 
állandó feszültségben fokozódik a Krisztus-várás bünbánó és reménykedö hangulatától
a földreszállt Isten-gyermek jászola előtti boldog beteljesedésig és az Epifánia diadal
mas, uralkodó Istenének hatalomban való eljöveteléig ... Nem csoda tehát, ha ez az
érzelmi kiáradás formát keresett, melyben önmagát alkotássá objektívélhatta. De szűk

ség volt az elvont tartalmak megjelenítésére azért is, mert a nép csak a mindenkí
által érthetöt, a képekben megrágadhatót, szemléletest tudta a maga teljességében
megragadni ... A középkori áhítat nem tett mást, mínt a liturgia drámai feszültséggel
telt részleteit költői képzelettel kibővítette, megtoldotta, új és új részletekkel ékesí
tette. Ezekből abetoldott részekből keletkeztek a himnuszok,az egyházi irodalom
remekművei. \~s a trópusok, melyeknek egy részét két csoportban váltakozva, pár
beszédszerűen énekeltek ... A vizkereszttel kapcsolatos játékok is ilyen párbeszédes
trópusokból alakultak ki. De hamarosan sok egyéb elem is tapadt hozzájuk, egyéb
liturgikus ténykedésekből. népszokásokból, és a trópusból önálló játék lett. De azért
most sem szakadt ki a liturgiából : részben a szentmisével kapcsolatban adták elő

őket, részben pedig a zsolozsmákba beleillesztve. A játékhoz esetleg át is kellett ki
csit alakítani őket, de liturgikus jellegük így is megmaradt."

A piarista kápolnában bemutatott "Tractus stellae" - amelyet joggal az első

magvar színházi kísérletnek nevezhetünk, a XI. század utolsó éveiből -, a három
mágus Betlehembe-indulásával kezdődik, a Heródessel és írástudóival való találko
zással folytatódik, majd a bábákkal való dialógus után a megtalált Isten-Gyermek
ünneplésével fejeződik be. Az előadás "szí~pada" az egész templom. A három mágus
a főoltártól és a két első mellékoltártól indult el liturgikus öltözékben, a Kisdednek
vitt kincsekkel, -- a csillag nyomában haladt karinges kíséretével és a hajót meg
kerülve jutott el, a Heródessel folytatott drámai dialógus után, a szentélyben felállí
tott, a jászolt jelképező oltárhoz, ahol a Kisded előtt hódoltak. A liturgia színjátékí
jellegén túl is vallásos színház volt ez az előadás: a sötétségből kiemelkedő fények
kel, a drámai akció során egyre világosodó templommal, az egykorú gregorián dal
larnokra énekelt szövegek mereven-drámai megjátszásával. Kicsiben, leszükítve, esz
közeiben: leginkább a Jedermann salzburgi előadására emlékeztet az akcióval együtt
játszó színtérrel, a végsőkig sematizált liturgikus-drámai mozgással.

A katolikus színház kikerült a katakombából, a kezdet kifelé-befelé diszkre
ditáló "illegalitásából" - megnyílt teljes érvényű színházként a "Kis Színház" és
megtörtént az első kísérlet a liturgikus eredetű templomi játék felelevenítésére, mínd
két kezdeményezés a maga adott rnűvészi lehetőségeit a legmesszebbmenően kihasz
nálva, A "Tractus stellae" előadása alatt a kezdet tanui voltunk, a "Kis Színház" be
mutatóján a folytatás első, döntő lépését láthattuk. Most már, az úttörésen túl, a fel
adrtok beváltásét várjuk, - a piarista áhítatos próbálkozástól a liturgíkus-, majd
mísztér íum-drámák további templomi sorát, Galamb Sándor színházától a' klasszikus
és a mai katolíkus sztnpadí irodalom remekeit. Egy emberöltő rnulasztásait kell be
hozniok, - 'érzésünk szerint a templomi, papi színjátszóknak épolyan teljesértékűen

sikerül ez majd, mint a világi színházvezetőnek és művészeinek. K' '1 A d .aro y n ros

A «KORSZERŰTLEN» HEDDA GABLER

A Művész Színház műsorára tűzte Ibsen Hedda Gabler című drámáját és ebből

az alkalomból a napisajtó egy része "poros"-np.k, "elavult"-nak jellemezte a művet,

amelyet "kár volt Ielújítani" . Valóban korszerűtlennévált-e az elmúlt ötvenhét esztendő

alatt az akkor hatvankét éves norvég költő színműalkotása?

A Hedda G,ibler sorsa Magyarországon nem nevezhető szerencsésnek. Alighogy
Hj90 december derekán megjelent a kopenhágai könyvpiacon ez a dráma, a mű első

krítíkaí méltatása (Ganz Hugó tollából, az Élet 1891 február 15-i számában) lesuj tó.
A radikális-szabadgondolkodó havi szemle, Ibsen 1882-ben írt Népgyűlölő círnű darabja-
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val befejezettnek érzi a költő pályáját: A Vadkacsa (1-884), a Rosmersholm (1886),' a
Tenger asszonya (1888) és a Hedda Gabler (la~O), amelyek 'már nem társadalmí problé
mák harcos szellemű szinpadra elevenítéseí.henem emberi sorsok túlságosan ísegyéníriek
tűnő kérdéseit feszegetik, csalódást ébresztenek azokban, akik egy társadalmi forra
dalom vezérét látták eddig a költőben. De, Palágyi Menyhért is arra a következtetésre
jut (a Pesti Napó 1891 április 16-i számában), hogy "a hatalmas iró e művében ésak
romja önmagának" Idegenül áll a dráma alakjaival szemben, érthetetlen különcöknek;
erőszakoltaknak érzi őket. Tizenhat esztendő múlík el ezután, .amí alatt több mint száz
cikk szól Ibsen régi és újabb darabjairól, számos darabja kerül fővárosi közönségünk
elé magyar bemutatások, német, olasz és francia vendégjátékok során, de komoly szó
csak akkor hangzik el erről a drámáról, amikor a Nemzeti- Színház 1907 március 12-í'
bemutatója előtt Budapestre érkezik Brandes György és Ibsenről tartott felolvasásá
ban találó szavakkal méltatja a Hedda Gabler-t. Braudes szempontjait magáévá tette
a budapesti krítika, de az előadás szempontjából a mű értelmezése elkésett, mert a
színészek mindent túlértelmező. mesterségesen homályra törekvő túlzó játéka elfedte
a közönség elől a dtámát. A későbbi felújítások (1920 január lü-én, 1923 november 13-án
és 1928 április 2-án) sem hoztak sikert a rnűnek, ha egyes alakítások emlékezetesek
is maradtak sokág. Egy különös és jelentős színészegyéniségnek, Tilla Duríeux-nak
sikerült két estén (1926 április 28-án és május 2-án) bevílágítanía Hedda Gabler lel
kébe magasrendű színészi eszközeivel, ez minden, amit a krónika e mű magyarországL
sorsáról feljegyezhet.

A dráma negyvenéves magyarországi szinpadí pályafutása kétségtelenné teszi,
hogya költőalkotta 'alakok megértése körül volt mindig baj és a jellemek félreérté
sének volt következménye azután, hogy Ibsen mondanívalóját is szükségszerűen sok
féleképen és természetesen helytelenül magyarázták. Mert Ibsen irói mondanivalóját ez
úttal nem exponálja olyan programm-beszédben, mínt amilyent Stockmann dr. mon
dott el, hanem emberi sorsokat mutat meg, amely sorsok egyáltalában nem hétköz
napiak, de nem is valószínűtlenek, csak ritkák és esetlegesek, mint azok a jellemek,
amelyekből szükségszerűen, a fogaskerék lcgikájával folynak a cselekménybeli követ
kezmények. E dráma kulcsa tehát a különös és nem kevéssé bonyolult jellemekben
van, amelyeknek megértése hozza magával a drámai események mélyebb megértését,
ez viszont/az egész mű megvilágosodását, színte példázatszerű tisztasággal. A mű ilyen
átélése után dönthető csupán el a kérdés, hogy elavult-e vagy sem?

Ibsen maga figyelmeztet arra egyík krítikusához intézett levelében, hogy ő embe
reket akart mindig ábrázolni, nem eszméket, vagy szimbolumokat. Természetes, hogy
az ibseni emberek értelmetlen és érthetetlen lényeknek tűnnek fel, ha a XIX. század
második felének szinműírói gyakorlata szerint próbáljuk létezésüket felfogni. Ibsen for
radalmi bátorságát akkor értékeljük igazán, ha oeuvre-jét beállítjúk a fejlődés vonalába
és egy Hedda GabIert a kor szinműírodalmának olyan közismert nőalakjaival hason
lítjuk össze, mint Fedora, Tosca, vagy "Madame X". Ezek a - színí hatás szélsőséges

kihasználásával szeikesztett - lények mélységesen külőnböznek Ibsen nő-alakjaítól,

akik nem a szórakoztató színházi ipar írodalmi inyencmestereinek recept-könyveiböl
sik~redtek elö, hanem a valóságos életből.

Ibsen a nőnek csak két megjelenési formáját tudta önmaga élményévé tenni.
Az egyik a Solvejg-típus: a csendes, odaadó. szelíd asszony, aki árnyék-életet él a férfi
mellett és a tűrésben van az ereje. A másik a lázadó nő, aki a férfi életvágyával
és szabadsághajlamaival szívében ugyanazokat a jogokat követeli, mint amit a férfi.
Ezek nem anyák és nem feleségek, talán élet-társak, de csak olyan ritka és kivételes
férfi oldalán, aki úgy nő az átlag férfi fölé, mint ahogy ők- messze túlnőnek a tucat
asszonyokon. Erényei és hibái egyaránt átlagon felüliek, rendkívüliek és ez a több" ez
a rendkívüli a varázsuk, ez a néha démoni hatásuk titka.

Már Brandes megállapította, hogy Ibsen, első kísérleteitől kezdve, míndíg két asz
szony közé, egy walkür és egy gyönge nő közé szeretett helyezni egy értékes férfit.
Igy tett Catalina-ban, a Solhaugi ünnepben. a Helgolandi harcosokban. Hedda kisszerű

korba csöppent Hjördís, akit a képmutató kíspolgári konvenciók megbénítanak és nem
maga nyilazza le az ő Sigurdját, akit elvett az idegen asszony, hanem csak revolvert
nyom a kezébe. Nem ,,'a meg nem értett asszony", de nem is modern hiszterika tehát
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Hedda Gabler, aki ebben az esetben feltétlenül ellenszenvet váltana ki, hanem a magas
ságok felé való vergődő vágyakozása miatt részvétre érdemes tragikus sorsú teremtés.

. A fiatal és még alvó. ösztönü Heddában, akinek kamaszlány korában csak torz
és ellenszenves módon nyilatkoznak meg szokatlan hajlamai, egy zseniális ember fel
ébreszti a magasabbrendű iránti vágyat, az i~azi életszépségek utáni nosztalgiát. Büszke
lélek, aki nem tud szolgálni, ő csak uralkodni tud, de azt sem kisszerű lények felett,
hanem csak olyanon. akinek magasabbrendűsége őt is megIgézte. Pedig azsenit nem
lehet leigázni, a zsenit csak a szolgálat tudja lekötni.

Mert Eilert Lövborg, ez a nagyrahivatott férfi zseni, e ritka emberi tünemény
minden jellegzetességével. A lassú, nehézkes, adatokhoz tapadó naiv "szaktudós"-sal
szemben fantáziája a jövőt Tűrkészí. Heddával rokonlélek, de ő már teljes egyéniség,
ezért hatott olyanvégzetesen ébresztőleg Hedda csírázó énjére. Zsenialitásának kibon
tását és tartós érvényesitését az életben súlyos hajlam-defektusok akadályozzák. Képes
ségével nem állanak arányban jellemének szilárd erői. Erős küzdelmet folytat nemi
ösztöneivel. Ez rontja el pajtásságát Heddával, ez hajtja Diana szalónjába és csak ön
maga megsemmisítésével tudja elpusztítani alsóbbrendű hajlamait. Nem főbe lövi ma
gát, mint Hedda, akinek szíve rég halott már és ezért agyát pusztítja el, amely szer
vével a való helyzetére eszmél: magasabb eszményeit, a nagyvonalú élet vágyét, a
ragyogó, :csillogó jövő ábrándját, a szép szabadság élményeit kicsinyes helyzetével.
amelyben maga keveredett, nem tudván összeegyeztetni, belátja tévedését, nem tud
megalkudni, tehát halálra ítéli magát és végrehajtja ezt az ítéletet. Eilert Lövborg fegy
verének golyója - akarva, akaratlan - altestébe fúródik, ami Hedda szemében is
jelképessé teszi Diana budoárjában történt elpusztulásnak ezt a formáját.

Eilert Lövborg magasabbrendű énjének alacsonyabbrendű ösztöneivel való küz
delmében csak egy igénytelen, alázatos lélek segíthetí.. Mig Hedda bontakozó egyéni
ségének törvényei szerint, önmagához hűen tud és akar élni, Elvstedné-Tea életének
célja és értelme: a szeretett lényben való feloldódás. Ö vállalja a zseni szolgálatát.
Nem lenne képes és nem is akar uralkodni, nincs saját sorsa, élete felolvad egy
másik életben. A lényegét éli túl minden társadalmi formán és eszébe se jut, hogy
"megszólhatják", mert belül tiszta és a jót, az igazat akarja. Tea a nagyvárosba, a
polgári miliőbe került Solvejg, akinek. álmodó gyengejellemű Peerja örökre elmegy a
kicsinyes valóságok köréből az ismeretlen álmok országába.

A he dd ai és eiJerti perspektívából kicsinynek, hétköznapinak tűnő, jelentéktelen
("egyéniségnélküli") Tea' lényegében boldog tevékenységének szűk határa közt, csak
úgy, mínt Jörgen Tesman az Elvstedné-féle lelkek férfí-pandantja. Jörgen Tesman nem
groteszk, komikusan ható, esetlen figura. Kultúrember. Tudós. De "együgyű". Egy ügye
van: a szaktudomány. Egyszerű lélek, nem bonyolult és végtelenül naiv. De abban, hogy
azt se veszi észre, ami az orra előtt van és minden jelenséget jóhiszeműen értelmez,
megható lelki tisztaság van. Ez az áradó, gyanútlan, gyermeki naivitás Heddára is hatott
pillanatokra. A végzetes az volt, hogy Hedda "igen"·t mondott Jörgennek és két egy
más számára örökké idegen lélek közös emberi sors kialakítására vállalkozott.

, Ezeknek a lényeknek összetalálkozása térben és időben nem idézhet fel mást,
csak tragédiát. Hedda bukása szükségszerű és az is, hogy a középszerűség (Jörgen és
Tea) él tovább. Heddában mínden nézőnek a nevelés,a fegyelmezés által a tudat alá
szorított örökasszonyí ösztönök önemésztő lobogását kell megpillanthatnia, egyben
ezeknek az ösztönöknek a reális élet szempontjából való veszélyeire kell ráeszmélnie.
A nézőtéren ülő nőknek azt kell érezniök az előadás alatt, hogy Hedda helyettük ég,
lobog, lázad és pusztul el szenvedélyeinek sodrában, hogy azután az előadás-élmény

következtében megtisztulva, vállalni tudják a szolgálat, az életépítő munka hétköznap
jainak mártiriurnát.

A Hedda Gabler tehát csak akkor válik "korszerűtlenné", ha a nézőtéren majd
csupa Elvstedné ül majd, de mindig megőrzi hatását a nézökre. ha az előadás egy ön
maga keretein túlvágyódó, megalkndni nem tudó rendkívüli asszonyi lélek tragédiáját
mutatja meg a közönségnek.

Németh Antal
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