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A Romániából érkezett Victor Ioan
Frunza rendezői kvalitásait már láthat-
tuk a Szigligeti Színház színpadán. Az
elmúlt évad végén ugyanis a marosvá-
sárhelyi színinövendékek végzős osz-
tályának előadásában mutatták be a
hatvanas évek amerikai drámaíró
avantgarde-jának, akkor a La Mama
nevű színházi műhelyben dolgozó Paul
Foster író Tom Paine című darabját.
Azért érezzük fontosnak a Frunza által
megteremtett előadás felidézését, mert
az dinamikus lendületével, meghök-
kentő, de pontosan átgondolt eklekti-
cizmusával a hazánkban szokatlanul
felfokozott színészi eszközhasználatá-
val sokat ígérőén sejtette Frunza totális
színházát. Várakozásunkat csak fokoz-
ta a szolnoki évadban elinduló izgal-
mas kezdeményezések (Gaál Erzsébet
Don Carlos rendezése, valamint Zsótér
Sándor Wyspianski alkotása) további
folytatásának vágya. A Tom Paine-ből
természetesnek és egyértelműnek
látszhatott Frunza vendégrendezői
meghívása.

A hatás ezúttal sem maradt el, csak
éppen csalódásunk árnyéka vetül rá
várakozásunkra. Valami botrány sejt-
hető volt, napilapokból tudni lehetett,
hogy Spiró György már a bemutató
estjét sem várva meg, vonatjegyet vá-
sárolt a meghívott alkotóknak. Azért
mégis reménykedtünk. Hátha csak
annyi, hogy Spiró szereti színháza kö-
rül a botrányokat. (Bár kicsit kevesebb
is elég lenne.)

Victor Ioan Frunza rendezésében
nem tudott megbirkózni a feladattal. A
mindenkor és mindenütt sikeres Sybill
ezúttal hatás nélkülivé vált. Túl sokat
bíz a rendező a történetre, ami egyrészt
érdektelenül lassan csorog, másrészt
előre kiszámíthatóvá válik. Helyette
kellett volna megtalálni azt a színpadi

nyelvet, mely a maga öntörvényű hite-
lességével válik érvényessé. Ehhez
azonban ki kellett volna bontani a tör-
ténetből azokat a következetesen felfű-
zött drámai csomópontokat, amelyek
mentén dramatikus eseménysorokká
válhatott volna a bárgyú történet. Illet-
ve kiderülhetett volna, hogy milyen
mély rétegei mozgósíthatók még a tör-
téneten túl. A címlap nem jelzi drama-
turg részvételét az alkotók között. Je-
lenlétével, azt gondoljuk, sokat segít-
hetett volna a rendezőnek, és nem tud-
juk, miért nem volt rá igénye. Ugyanis
ezt a munkát maga Frunza sem végezte
el.

Sok apró ötletet találunk az előadás-
ban, melyek önmagukban érdekesek,
de drámai helyzeten kívüliségükkel
öncélúvá válnak. így a színészek sem
tudnak mit kezdeni a helyzetekben; az
elemzések hiánya következtében sze-
repépítés helyett olykor érdemtelenül
ripacskodásig fokozzák játékukat. A
következetlenül szétszórt poénokért a
műfajra éhezett közönség termé-
szetesen hálás visszaigazolásokat ad.

Nem mehetünk el az előadás lát-
ványvilága mellett sem. Bár a témához
és a játékmódhoz egyaránt nem megfe-
lelőnek érezzük, különössége miatt
mégis szólnunk kell róla. A vendégter-
vező Adriana Grand munkája ugyanis
egy képzőművészeti indítékú előadás
lehetőségeire utal. A színek fokozott
használatával, a formák tobzódásával
expresszionista hatásokat sejtet, olykor
Marc Chagallra emlékeztető megoldá-
sokkal. Az átlókra, síkokra komponált
képek valóban élvezetes képzőművé-
szeti törekvésű alkotások, de egyrészt
nem színházszerűek, másrészt az előa-
dás többi formaelemével nincsenek
összehangolva. Az említett játékmód-
beli inadekvátság mellett a finoman
zsongító zene hangszerelésben meg-
szólaltatása sem illeszkedik ebbe a vi-
zuális környezetbe. Érthetetlen az oly-
kor zavaróan nyugtalan világítási meg-
oldások halmozása.

A jelmezek viszont tényleg gyönyö-
rűek. Eklektikusán finom, tobzódó for-

mák és színek jellemzik a díszlet-jel-
meztervező Adriana Grand karakterek-
hez is megfelelő munkáját, a már hi-
vatkozott Paul Foster-darab színpadi
megjelenítésére emlékeztetnek.

Egyetlen építkező motívum ragad
meg bennünket Frunza rendezésében.
A díszletben, valahol bal hátul, még az
előadás elején megjelenik egy hajókép.
Később a hajó különböző metamorfó-
zisokon át konkrét, realizált formájá-
ban is megjelenik. A mitikus jelentésű
szimbólum nagyon szép. Ebben az elő-
adásban azonban nem tudunk egy más-
fajta létformába átutazni mi nézők, s
így e többszörösen dimenzionált jelen-
tésű szimbólum mégsem válik szerves
részévé az előadásnak, ezáltal mégis
hatástalan marad. Kár érte.
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Henrik Ibsen: Ha mi
holtak feltámadunk

A tizenkilencedik század első har-
madában született, hazájától évtize-
dekre távollévő norvég drámaíró da-
rabját a színész Balkay Géza ezúttal
rendezőként megmutatkozva állította
színpadra. Ibsen halála előtt hét évvel,
1899-ben írta Ha mi holtak feltáma-
dunk című darabját. A hetvenegy éve-
sen megírt, művészi életsorsot bemuta-
tó dráma akár a szerző „végrendeleté-
nek" is tekinthető. Realizmus és misz-
ticizmus keveredik a történetben. Az
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életet kétségbeejtőnek találó korosodó
lázadó, Rubek, a szobrász, akit nem
elégít ki alkotói munkája, visszavonul
feleségével, Majával egy villába, de
hamarosan belefárad ebbe a cél nélküli
„boldogságba". Közönyös, és önmagát
hibáztatja elveszített lehetőségei miatt.
Ekkor találkozik ifjúkori szerelmével,
Irene-vel, aki-egykori alkotásainak és
főművének ihletője, modellje volt. Ru-
bek nem fogadta el Irene vonzódását,
attól tartva, hogy művészete sínylené
meg érzelmi odaadását. Most, évekkel
később Rubek Irene-ben, Maja pedig a
medvevadász Ulfheimben keresi ön-
maga újjászületését. A darab végén
Rubek és Irina a hegyekben találnak
vissza önmagukhoz, miközben elso-
dorja őket a lezúduló lavina. Ezzel
párhuzamosan az egymásra talált Ulf-
heim és Maja megmenekülnek. Mialatt
Arnold Rubek, a szobrász, és Irene,
egykori modellje valamiféle beteljesü-
lést a halálban nyernek, Rubek felesé-
ge, Maja a megszabadulásról énekel.

A polgári dráma forradalmárának,
így, rövid szinopszisban vázolt törté-
nete akár poros, unalmas szentimenta-
lizmusnak is tűnhetne. Szimbolikussá-
gával, műve sejtelmességével azonban
átértékelődik a történet. A misztikus és
realizmus határán mozgó dráma konk-
rétan megfogalmazott szerepei lélekta-
nilag értelmezhető szimbolikus képze-
tekké is válnak. Rubek feleségének
érzékisége ellenpontozódik a művész
animát megtestesítő Irene alakjával.
Arnold Rubek megfáradt dekadenciá-
ját pedig a medvevadász Ulfheim föld-
birtokos ellenpontozza, mindez egy tö-
kéletesen komponált szerkezetben je-
lenik meg.

Balkay Géza rendezői koncepciójá-
nak meghatározó része a szereposztás.
Úgy dönt, hogy a megírt darabbal el-
lentétben a főszereplő művész nem
öregember, hanem még fizikai ereje
teljében lévő férfi, aki belső értékeinek
elvesztése következtében válhat tehe-
tetlenné. Földi László alakításában Ru-
beken nem a kiégettség, mint inkább az
unalom vesz erőt. Felesége, Maja, Csá-
szár Gyöngyi szerepfelfogásában szin-
tén nem az a feleség, aki a drámában
inkább melegséget és életet megteste-

sítő ember. Irene, Bor Adrienne alkatá-
ból kifolyólag nem a lebegő-transzcen-
dens művész-modell képzeteket éb-
reszti bennünk. Hasonlóan az Ulfheim
földbirtokost színpadra keltő Epres At-
tila inkább közönségesre, olykor dur-
vára játssza a figurát. Ebben a szerep-
osztási hálóban azonban sajnálatosan
nem működik Ibsen szimbolizmusa,
helyette valamiféle groteszk ironikus
helyzetsort kapunk. Teljes egészében
elmarad a dráma bensőséges lírai vo-
nulata. Az előadás több elemében el-
idegenít bennünket a történettől, vala-
mint a dráma szereplőitől. Az Irene-t
játszó Bor Adrienne, mint már említet-
tük, alkatilag nem képes hozni alakítá-
sában a modell áttetsző, tapasztalatai
határainkon túli érzékfelettiségét. In-
dulatkitörései többször inadekvátak.
Nem megfelelően kimért megszólalá-
sai, a szobaszínházi méretekben túlfo-
kozott hanghordozása a szándék ellen-
tétébe csap át. Ezáltal nevetségessé
válnak a kegyetlennek szánt részletek.
Hasonlóan hamis megszólalások soro-
zata jellemzi Epres Attila játékát.

Balkay Géza rendezése kifejezetten
ellentmondásos. A szereposztás és a
szerepek értelmezése mint rendezői
gesztusának első lépése nem tud meg-
győzni arról, hogy jól van kiosztva
Ibsen drámája. Vagy jelentős félreér-
tésről lenne szó? Senki cselekvéseinek
nincs ugyanis tétje ebben a szerepértel-
mezésben.

Ugyanakkor a rendezői kivitelezés-
ben következetességet, és pregnánsan
megvalósított rendezői gesztusokat lá-
tunk. Ami nagyon megnyerő, az, hogy
nem kíván pszichologizálni az előadás,
kemény, pontos mozgásokkal beállított
helyzeteket látunk. A második rész
ugyan kicsit lassúnak tűnik, de egyéb-
ként jó tempóval zajlik az előadás. A
feszesen tartott tempót látható, rende-
zőileg „kitett" gesztusok tarkítják, rit-
must szabva az előadás folyamának. A
kezdetek szertartásszerű tapsa ugyan
nem pótolhatja az egyébként hiányzó
miszticizmust, de jelzi a helyzetek kí-
vülről irányítottságát. A rendező elide-
genítő alapgesztusát erősítik a zongo-
rán megszólaló gyerekdalok. (A zene
Gallai Péter zeneszerző munkája.)

Külön figyelmet érdemel a tér, bár
az sem ellentmondásmentes. Sarokba
szorítva üljük végig az előadást Szegő

György díszlettervező terében, ahol
körbe-körbe a fekete falakon színes
krétákkal megrajzolt gyermekrajzokat
látunk. így ölel bennünket körbe a táj.
A szünetben kilencven fokkal átrende-
zett játék- és nézőteret találunk, kez-
detben nehéz tájékozódni ugyan ben-
ne, de ezáltal panorámává válik az
egyetlen térbe szorított játék- és néző-
tér. A látvány hangulatához illeszked-
nek a kellékek is. Telitalálatnak érez-
zük a fekete újságokat. Egyszerű esz-
közökkel megvalósított hatásos tereket
látunk, ami egységben van az előadás
gesztikus elidegenítő játékmódjával.

A Dőry Virág vendégtervező által
tervezett jelmezek tudnak élni ebben a
színpadtérben. És folyamatokat beszél-
nek el. Csak egyetlen példa, ahogyan
Maja ruhája változik. Az előadás ele-
jén sárga-zöld színekben láthatjuk,
amit a darab fordulópontjának jelene-
tében vörösre vált.

Balkay Géza személyes mondandó-
ja sejlik fel rendezésében. Plasztikus
üzenetét, a személyes mondandóval át-
itatott világlátást technikailag jól lebo-
nyolítva meg is kapjuk. Amiért mégis
kérdésekkel állunk fel az előadás vé-
gén, az az, hogy nem tudunk egyetlen
magatartást, vagy állapotot sem azo-
nossággal elfogadni. Messzemenőkig
együttérezve a rendező rezignált világ-
látásával, mégis távol maradunk az
előadás hatásától, mert a következete-
sen végigvitt gondolatsor alapgesztu-
sában nem helytálló. Az előadás
ugyanis nem Ibsen darabját viszi szín-
re, a rendező csupán apropót talált a
darabban saját gondolatainak kifejtésé-
re. Nem gondolataihoz keresett arra
alkalmas darabot színpadi megvalósí-
tásra, hanem gondolatait erőltette rá
Henrik Ibsen darabjára.
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