
amit szeret Biankában, az ártatlanság -
meglehet maga a lényeg. De Benjámin
nem tudja, hogy valójában már milyen
kiélezett a helyzet, nem látja át Bianka
alapvető kérdését. Szereti, így magáévá
akarja tenni feleségét, s nem látja, hogy
épp így veszi el azt, amit ő szeretett
Biankában. Nem veheti észre, hogy Erosz
e világban többet jelent önmagánál. Nem
láthatja, hogy Bianka szüzessége egyben
Bianka személyiségé-nek záloga. Ezért
bűnhődnie kell, és bűnhődése lényege
nem áll másban, mint-Bianka
elnyerésében.

Benjámin Eroszt szolgálja, nem tudja,
nem látja, hogy Erosz nagyobb urak,
nagyobb hatalmak szolgálójává lett. Nem
látja, hogy ebben a világban az
önfeledtség, a leigázott józanság, az el-
bágyasztott lélek és test, mindaz, mit
Erosz ígér és beteljesít, kifordult önma-
gából, épp az ember ellen való. Csak
Bianka éli át ezt, ezért ragaszkodik a
szüzességhez, ezért nézi önmagát nar-
cisztikus vonzalommal, el akarja kerülni
Benjámint, el akarja kerülni Eroszt
mert az a világhoz vezet. Vele szemben
bármi önmaga megőrzését segíti: ami nem
a másik, ami nem férfi.

Rózewicz nem beszél arról, hogy mi
történt ebben a világban, mitől lett ilyen,
minden világok legbárgyúbbja a felnőttek
világa. Az analízis nem érdekli, nem lát
más lehetőséget, mint a következmények
feltárását, kíméletlen meg-mutatását
mindannak, ami az emberrel történt.
Hősei nem értik, mi történt velük, csak
látják, hogy valami rettenetes zajlik velük,
bennük, nélkülük. Ővelük történik meg
minden, anélkül, hogy értenék, mit is
cselekszenek, mire is jutnak valójában. Es
ez drámai, ha lehet: költői.

Beke Sándor helyes érzékkel a lányok
világát állította a darab centrumába,
ennek megfelelően alakította a színpad-
képet, formálta az előadás arányait. Az
előtér, a színpad nagyobbik fele, a
lányszobát mutató hatalmas ágyból áll. A
felnőttek világának tere az ágy mögé
szorul, de ez az arány nem válik az elő-
adás hátrányává. A nem realista Rózewicz
hangvételének érzékeltetésére ugyanis a
felnőtteket alakító színészek nagy része
sajnos képtelennek bizonyult. Kivétel
talán Szalma Sándor, aki Nagyapusként
jól érezte, milyen játék-módot követel
realitásnak és víziónak rózewiczi
kettőssége. Apa, Anya és a Néni alakja
sajnos zavaróan harsánynyá vált az egyik,
és érthetetlenül dur

vává a másik oldalon. juhász Tibor
;Apaként sajnos tévedett: nem realista,
pszichologizáló társalgási drámában ját-
szott, az átmentett eszközök itt, ebben a
légkörben majdnem használhatatlanok
maradtak. Ugyancsak baj, hogy Gumi]:
Ilona Anyaként Csehovot játszik, s ha ez
távolról emlékeztet is a Fehér házasság

lehetséges hangvételére, mégsem ide--
illő.

Balogh Rózsa Nénije szinte egyértel-
műen a prostituált felé hajlott, de ez már
rendezési kérdés is. A Néni szerintem
nem az alpáriságot, nem az olcsóságot,
hanem sokkal inkább a kielégítetlenség
szerencsétlenségét hivatott kifejezni.

Kiváló volt viszont a két lány, Hull
Zsuzsa és Varga Katalin. Holl Zsuzsa
Biankaként szinte minimális eszköz-tárral
élt, de egyszerre volt űzött, értet-len
kamasz, és megrettent, félő ember.
Kellően visszafogta a kínálkozó teátrális
lehetőségeket (hisztéria stb.), így a
második rész végén valóban joggal emel-
te meg az előadás hangvételét. Az emlí-
tett tükör-ágyjelenetben, a darab vég-
pontján magával ragadó volt, a lehetet-
lenségig mezítelen és kiszolgáltatott.
Amint lefekszik Benjámin mellé: percnyi
kétséget sem hagy afelől, hogy nászi
ágyuk, közös életük első színtere,
ravataluk is lehetne már.

Kiemelkedő volt Varga Katalin Pauli-
nája is. O volt a könnyebb helyzetben:
övé volt a karakter. A fékezhetetlen, vad,
éjjel csatangoló, ágyába gyümölcsöket és
édességeket cipelő, mindenkivel kikezdő,
leselkedő kamaszlánykát alakította, kellő
humorral, vitalitással. Biankával közös
jelenetük, hatalmas ágyukban való
beszélgetéseik, éjszakai életük
megvalósítása az előadás legnagyobb
érdeme.

Beke Sándor merész rendezésének
díszleteit-jelmezeit Rátkai Erzsébet ter-
vezte. Ha a díszlet helyenként még zava-
róan túldíszített is, alapjában és döntően
kiváló játéktérül szolgált, bátor és nagy-
vonalú megoldása, kiváltképp a gyerek-
szobát illetően, az előadás egyik leg-
nagyobb hozadéka.

Tadeusz Rózewicz: Fehér házasság (kecskeméti
Kelemen László Kamaraszínház)

Fordította: Balogh Géza. Rendező Beke
Sándor. Díszlet és jelmeztervező: Rátkai
Erzsébet.

Szereplők: Holl Zsuzsa, Varga Katalin,
Juhász Tibor, Gurnik Ilona, Szalma Sándor,
Balogh Rózsa, Egyedi Klára, Lamanda
László, Tóth Máté, Kovács Zsolt, Mézes
Violetta, Goda Márta, Perényi László,

SZÁNTÓ ERIKA

A vihar hullámverései

Shakespeare műve, A v ihar előbb tűnt fel
hamisítványként Magyarországon,
minthogy eredetije felkavarhatta volna a
XIX. századi kedélyeket. Tengeri szélvész
címen németből magyarítva azonnal
eltemetődött egy fél évszázadra. Azóta is

bár értelmezéséről már elméletek is
kerültek forgalomba keveset játszották.
Igaz, rendezte Hevesi Sándor, Nagy
Adorján és két évtizede már egyszer
Vámos László is; ismert szerepeiben
olyan művészek mutatkoztak meg, mint
Ódry Árpád, 'Sugár Károly, Bajor Gizi,
Uray Tivadar, Major Tamás - fel-
felvillantak való dráma valódi mélységei, s
nyilvánvalóvá vált a benne rejlő színészi-
rendezői erőpróba lehetősége.

A várszínházbeli bemutató másképp-
máshogyan is erőpróbának ígérkezett. Ez
a színház rövid életében már nem kevés
hányattatást megért, nekiindult, nagyot
akart, zátonyra futott és újra kezdett, s
Vámos László rendezői színházvezcetői
megjelenése ismét életre hívta a sorsával
kapcsolatos jogos reményeket.
Tanulságos lenne egyszer egy
esettanulmány tárgyilagosságával szem-
ügyre venni ennek a színháznak a szü-
letését (s itt nemcsak a társulatnak, ha-
nem magának az épületnek, ennek a hi-
valkodó, csillogó-villogó üvegcsillárokkal
feldíszített, márványcsarnokokban és
bársonyban bővelkedő s mégis „szín-
házszerűtlen" színháznak a létrejöttére
gondolok), azt a különös tényt, hogy
kapunyitása óta egyszerre és egy időben
cl kényeztették, megalapozatlanul nagy
reményeket fűztek működéséhez, és -
mivel a reményeket nem tudta beváltani -
el is parentálták. Ebben a patinás
környezetbe helyezett vadonatúj szín-
házban, ahol több helyet foglal el a ki-
használhatatlan, mint a hasznos tér, s a
nézőtér tizedik sorában már nem hallani,
a jól beszélő színész szavát sem, ahol
nem ment ritkaságszámba, hogy egy
szakmailag jó színvonalú előadáson töb-
ben voltak a színpadon, mint a néző-
téren - s élőfordult, hogy a kudarc kulcsa
egy páncélszekrényben pihent, ottfelejtett
jegycsomó formájában -, szóval ahol sok
minden megtörtént,
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s legfőképpen: túl sok minden történt
fennállásának időtartamához képest.

Mindennek látszólag semmi köze nincs
ahhoz az objektíve eldönthető kérdéshez,
hogy milyen a Várszínház A vihar-
előadása. Mint ahogy - ugyancsak
látszólag - Gábor Miklós Prospero-
alakításának ereje és értéke csak oly mó-
don mérendő, hogy igyekszünk tár-
gyilagosan rögzíteni, hogy mi történt
I980. november tizennegyedikén este
héttől tízig. Azt állítanám, hogy ez így
inkább hasonlatos egy kriminalisztikai
esethez, amelyben alibit kell bizonyítani,
ha nem tudnám a tévétől mértéken felül
kiművelődve, hogy egy jobb detektív a
személyiség egészét teszi mérlegre,
mielőtt megkísérli értékelni a tényeket.

Meg kell hát vallanom, hogy ami mon-
danivalóm van a Vámos László rendezte
A vihar-előadásról, a színészi alakítások-
ról, az nem kizárólagosan a bemutatón
látottakból táplálkozik. S nemcsak azért,
mert az első, a második és a huszadik
előadás együttes élményére épül. Előre-
bocsátom, hogy engem erősen befolyá-
solt, amit erről a viharos múltú ifjú
színházról tudok: például feltételezem,
hogy az előadás koncepciójának kialakí-
tásában Vámos László nem hagyhatta
figyelmen kívül, hogy hol és milyen

előzmények után akarja színre vinni a
művet.

S még mindig a bevallani valókról:
mindvégig - az előadások alatt és ezek-
nek a soroknak a megírására túl soká is
készülve - nem tudtam függetlenedni az
élménytől, érzéstől és gondolattól, hogy
Gábor Miklós küzdelme a szereppel
olyan viaskodás, melynek sem a kezdete,
sem a végkimenetele nem rögzíthető
egyetlen este héttől tízig terjedő idejéhez.
Elismerem, hogy nem szerencsés, nem
szabályos, s tán nem is ideális, hogy a
bemutatón Gábor Miklós Prosperójából
még igen kevés volt látható. Nem
írhatom, hogy „végső alakjából" még
kevés volt látható, mert a későbbiek
inkább azt látszottak bizonyítani, hogy ez
az alakítás mozgásban marad, s tán nincs
is végső alakja. Lehet, hogy ezt a
természetesnek ható tényt én is csak azért
„fedeztem fel", mert többet hangoztatjuk,
hogy a színésznek rutin, manírok és
általánosságok felmutatása helyett egész
személyiségét, belső lelki tartalékait,
érzékeny idegrendszerét mozgosítva
kellene színpadjainkon esténként
megjelennie, minthogy igazán végig-
gondolnánk, mit is jelent ez.

A bemutató után hamarosan meg-
jelentek a kritikák. Az előadást általában

eklektikusnak, technikai ügyeskedésben
elveszőnek, romantikusnak, édeskésnek.
Gábor Miklós Prosperóját kedvetlen-nek,
statikusnak minősítették. Feltehetően
vagy legalábbis valószínűleg a be-
mutatón látottak alapján. Tény, hogy egy
színházi előadás, különösen Shakespeare:
A viharja - legyen bármennyire is élő,
mozgó valami - a lényeges vonásait meg
kell hogy mutassa akkor, ami-kor először
közönség elé kerül. Állandó a díszlet, a
ruhák, a világítás, a mozgások, általában
a szereposztás, de mind-ezeknél
véglegesebb és az előadás élete során
nem egykönnyen visszavonható - a
koncepció. Mi változhatott A vihar
várszínházbeli életében novembertől ja-
nuárig? Látszólag nem sok. Es mégis .. .

Tegyünk kísérletet a nehezen megfo-
galmazható „mégis" megragadására. Kí-
séreljük meg szemügyre venni az előadás
vitathatatlanul állandó „tárgyi" elemeit! A
díszlet - Jánosa Lajos munkája - több-
rétegű. Alapként szolgál a - szinte a
nullpontig lecsupaszított - színpadi tér, a
fekete textillel bevont, vagy ilyen hatást
keltően lefestett oldal- és háttér-falak, a
semlegesen ható padlószőnyeg. Ezt a
kietlen kopárságot emeli, „bolondítja
meg" kissé, hogy odafentről sosem-volt
óriásgyümölcsök csüngenek, de ezek sem
egy színpompás sziget szem-
gyönyörködtető vegetációjára utalnak,
ellenkezőleg ... Inkább figyelmeztet-nek a
majdnem lakatlan sziget nem emberi
mértékeire. Túlságosan nagyok, sötéten,
fémesen fénylők ahhoz, hogy egy
pillanatra is idillt sejthetnénk. Ilyen tehát
a sziget, ahol majd Prosperót és leányát,
Mirandát megpillanthatjuk. De előbb az
előadás első ténye: a hajótörés.
Élménynek szánva hullámzik a fényes-
fekete nylon fólia a színpadon, sejtelmes
megvilágításban, a „megszólalásig" ha-
sonlítva az igazán hullámzó, igazi éjsza-
kai tengerhez, ahogy a színpad hátterében
is illúziókat kelteni akaró igyekezet-tel
hánykolódik egy építmény, kötélhág-
csókon mászkálnak, s alig érthetően
kiáltozik Gonzalo, Alonso s ki tudja, ki
még. Hogy mit is szolgál az a nem kis
erőfeszítés, amely ezt a kétes értékű lát-
ványt létrehozta, azon - hiszen a jelenet
szövegét lehetetlen érteni-követni -
legfeljebb eltűnődhetünk.

Telt ház volt, zsúfolt nézőtér akkor is,
amikor újra láttam az előadást. De a be-
mutató szakmai közönsége helyett fiata-
lokkal telt meg a színház. Olyanokkal,
akik minden valószínűség szerint először
látják A vihart. Olyanokkal, akikre en-

ábor Miklós mint Prospero a Várszínház Shakespeare-előadásában



nek a „rosszul bejáratott" színháznak
építenie kell, hiszen új, fiatal színház
lévén, kikre is építhetne, ha nem rájuk ?!
Ez a közönség még nem tudja előre,
amikor beül a nézőtérre, hogy Shakes-
peare utolsó, tán legmélyebb, filozofikus
és keserű színművét fogja látni. Egy A

vihar című Shakespeare-darabra jönnek,
amelyről semmit vagy keveset tudnak. A
„keveset" sokan a Lamb-féle
Shakespeare-mesekönyvből tudják, te-hát
nézik és élvezik a mesebeli óperen-cián
vergődő mesebeli hajót. Ügyet sem
vetnek arra, hogy ezen az „illúzió
színpadon" fedetlen vastraverzek és
reflektorok is vannak, látványéhségüktől
irányított szemük csak az illúziót erősíti
fel, s nem az azokat gyengítő dolgokat
veszi észre. Nem figyelnek az egyébként
kopár színpad sötét előterében félig ülő,
félig fekvő Prosperóra sem, akinek va-
rázspálcája a vihart felidézte. Még nem
figyelnek a drámára, csak a látványra. De
vajon nem előfeltétele-e ez annak, hogy
majd a drámára is figyeljenek ?

Én úgy hiszem, igen. Az a hatáselem,
amelyet Vámos László az előadás elején
használ, segít annak a közönségnek a mű
befogadásában, amelyet nem szoktak
értőnek nevezni. S ez a tény (amelyet
fiatalokkal teli nézőtéren tapasztaltam
meg) súlyos érvvé vált a szememben,
igazolta ezt a megoldást, még ha stilárisan
le is válik a későbbiekről.

Elismerem, hogy már itt, ezen a pon-
ton sem elég „tárgyszerű" az értékíté-
letem, nemcsak azzal foglalkozik, ami a
színpadon történik, hanem azzal is, ami a
nézőtéren.

De nem kell-e, nem szükséges-e a
színpadon és a nézőtéren történteket
együttesen figyelembe venni? Mi más
értelme lehetne a színpadi történéseknek,
mint hogy a nézőtéren történjen valami?
Aki ezek után úgy gondolja, hogy vala-
miféle „közönségpárti" demagógia alapján
kívánok mindent igazolni Vámos rendezői
elképzelésében - téved. A hajó-törés
színpadi megítélésében perdöntő az a
tény, hogy az előadás első perceiben
vagyunk: ha a mesétől a valóságig, az
illúziótól a gondolatig akarunk eljutni, a
kiindulópont megteremtésére is szükség
van.

Ha valami beismerendő, akkor az, hogy
nem sikerül elég tökéletesre a látvány,
nem hiánytalan az illúzió. Érezteti
jelenlétét a színház, a színpad építészeti
elképzelésének felemás jellege - hiszem
én, de lehet, hogy más okok is rontják

a látványt. A továbbiakban már nincs szó
színpadi illúzióról: a néző be van
csalogatva a dráma világába, s ettől
kezdve a majdnem kopár deszkákon a
színészeknek és a közönségnek kell
„csodát tenni". „Minden kellék fakó a
szöveg mellett" írta Kosztolányi Dezső
lelkesedvén az 1920-as Hevesi Sándor
által rendezett előadásért. (...) „nem
cirkusznak, csiricsáré látványosságnak
rendezte meg, hanem jelképes játéknak,
mely értékével hat" - állapította meg, de
én nem vagyok meggyőződve arról, hogy
csak így lehet fel-állítani az ellentétpárt.
Miért barna fel-tétlenül az értékek, a
gondolat, a jelképes értelem
érvényesülése ellen - a látvány?

Miért, hogy a kritikák szinte egybe-
hangzóan többnyire elmarasztalóan -
látványosságra való törekvést emleget-
nek az előadással kapcsolatban, én meg
kopár vagy legalábbis egyszerű, fekete
színpadi térről írok ? Mert igaz ez is, az
is. Gábor Miklós és Kútvölgyi Erzsébet
miféle látványvilágban élik meg apa és
lánya túlcsorduló érzelmekkel fűtött
nagyjelenetét? A stilizált gyümölcsökkel
a fejük felett a puszta térben. Az üres
színpad előterében. Egy homokóra a
jobb sarokban. Ez lenne a tobzódó
látvány, a „revü"?

Csakhogy az előadásban Iris, Ceres és
Juno óriásasszonnyá növesztve, fényesre
aranyozva, fedetlen keblekkel gördül be a
színpadra. Nimfák, aratók táncolnak, és
Hieronymus Bosch világlátomásának
torzalakjai népesítik be a színpadot.
Látványosság? Az. Csakhogy ez nem egy
túldíszített színpadkép, díszlet vagy
jelmez, amely állandó jelenlétével a gon-
dolatok, a színészek elől szívja el a le-
vegőt. Nem arról van szó, hogy Pros-
perónak, Mirandának a látványosságtól
kell visszaperelnie az érzelmeket, az
intimítást, a gondolatokat, vagy hogy
Trinculo és Stephano tragikomikus hu-
mora belevész egy rossz operaszínpadi
látványerdőbe.

Vámos - nekem legalábbis így tűnt -
elhatározottan kettősséget vállal: látványt
nyújtó A vihar-előadást akar, amelyben
ez a látvány az ő varázspálcájának
engedelmeskedve hol előtérbe kerül, hol
háttérbe húzódik. Elképzelésének
elvitathatatlan támpontot ad a mű, s már
keletkezésének körülményeivel is. Hiszen
Shakespeare Erzsébet angol királynő es-
küvőjére írta, tehát feltételezhetően a la-
kodalmi mulatságnak a színpadi látvá-
nyosság is része volt. S miért ne feltéte-
lezhetnénk, hogy ez a tán leginkább „val-
lomásos" mű, amely összegzi, amit a mű-

Farády Is tván , A vihar Ariel je ( lklády László felvételei)



vész a világról mondani akar, egyúttal
kielégítette a „megrendelő elvárásait" is?
Ennyit erről. De abban sem vagyok
egészen biztos, hogy Ceres vagy Juno
meghökkentően látványos megjelenése
vagy a nimfák tánca árt a filozófiának.
Mindenesetre mintha túlságosan is hoz-
zászoktunk volna ahhoz a gondolathoz,
hogy a jó színház csak elhagyott tűz-
oltószertár „látványvilágában" képzelhető
el .. .

Mi „árthat" a gondolatnak? Mi árthat a
filozófiának? Art-e, hogy az Arielt alakító
Farády István színpadi munkája nyolcvan
százalékát fellógatva végzi? Hiszen Ariel
végtére is légi szellem, szállnia kéne a
színen, de hát szállni nem tud. Tehetnék
most egy kecses kitérőt, melyben a
magyar színészeket hiányos testkultúrájuk,
nem kielégítő fizikai erőn-létük miatt
ostorozom, de hát ezt már annyian
megtették előttem. Inkább rögzíteni
próbálom, hogy mivel maradt adós Farády
István a bemutatón, és mivel rendített meg
a huszadik előadáson. Mert bár mindkét
alkalommal „lógott a szeren", alakítása
mégis döntő módon megváltozott. A
bemutatón - őszintén bevallom - sokáig
tűnődtem azon, milyen szépen is lóg . . . s
hogy ennek ellenére, milyen szépen,
tisztán beszél... hogy nagyon artisztikusan
mozog odafönn, miközben lóg ... Az-tán
bejött a színre, s nekem az volt az első
gondolatom, hogy már nem lóg, de még
mindig szépen beszél és mozog. Bocsánat
az ironizálásnak tűnő, de valójában
pontosan rögzített önmegfigyelésért. A
huszadik előadáson már nem az
foglalkoztatott, hogyan húzzák a csigák,
csigarendszerek Arielt, csak az, hogy eb-
ben az Arielnek nevezett túlfinomult és
érzékeny lényben mint születik, mint nő a
lázadás. Miként fordul az engedelmes, a
hűséges, a hálára kötelezett szolga a
valaha rajongással körülvett, bálványozott
hatalom ellen. Csalódása, lázadása és
félelme mint válik megvetéssé, ez hogyan
teszi magányossá, s a magány végül
miként fosztja meg még a régen vágyott
szabadságot is értékétől. Pedig Ariel
éppúgy lógott a levegőben, látványosan
lebegő, kékeszöld muszlinruhában. S
mégis emberi lénnyé vált a légi szellem, s
Prosperóhoz fűződő viszonya is
ellentmondásokkal teli, szeretetből és
gyűlöletből, hűségből és félelemből gyúrt
emberviszony. Mégis kérdéses, hogy
kellett-e ezen a ponton is illúzióra töre-
kedni, kellett-e Ariel színpadi megjelení-
tésében látványosságra törekedni? Hi-

szen az emberek többsége csak egyszer
nézi meg A v ihar t , s nekem úgy tűnik,
Farády István nincs túlságosan könnyű
helyzetben a „szeren lógva". Azt hiszem, a
rendezői ötletek egyik próbája az, hogy
optimális helyzetet teremtenek-e a színész
számára belső tartalékai-nak
mozgósítására. Elismerem, van ami-kor ez
az optimum épp valamely helyzet
megnehezítésében rejlik, de azért úgy
hiszem, természetesebben állt volna a szi-
lárd talajon.

Amiről biztosan hiszem, hogy ártott az
előadásnak, amiben bemutatótól a
huszadik előadásig el nem múló vitám
van rendezőjével, az Caliban értelmezése.
„Elfeledtem Calibant, a barmot" - mondja
Prospero, de miről szól viszonya
Calibanhoz, ha az valóban „baromállat"?
Meg kell jegyeznem - bár Babits Mihály
és Mészöly Dezső fordításának
összevetését, összehasonlítását fel nem
vállalom -, hogy árulkodóan más
hangszerelésű a mondat a Babits-
fordításban: „Meglátogatjuk szolgám,
Calibant, Azt a gorombát." Hangsúlyo-
zom, nem fordítási, hanem rendezői,
szerepértelmezési kérdés, hogy Caliban
primitivitása, tudatlansága és tökéletes
kiszolgáltatottsága együtt járhat-e szinte
állati lénnyé süllyesztésével. Hetényi Pál
rézbőrűvé suvickolva, lifegőkkel,
fejdísszel, csimbókokkal beborítva jelenik
meg a színen, s ez a rendezői koncepció
szerinti bennszülött-vadember jelenség
csak a jelmezt hordhatja ide-oda a színen,
nem tud igazán jelenlevővé válni. S ettől
valóban felbillen a dráma, melynek
szólnia kellene arról is, miként kényszerül
Prospero szolgaként meg-taposni,
megfélemlíteni, állatként „használni"
Calibant, kihasználni, becsapni, hitegetni
Arielt, ahhoz, hogy létezhessen a szigeten,
s Mirandát idilli boldogságban
felnevelhesse. Prospero keserűségéhez ez
is hozzátartozik, de mit érdekel minket
egy állat állattá aljasítása? Miről szól
Caliban játéka a koronával és a tükörrel,
borból táplálkozó lázadása, mámora, majd
Stephanónak, az új „hatalmasságnak" való
behódolása, ha nem döbbenhetünk rá,
hogy egy élő-érző emberi lény csúszik-
mászik előttünk a porban?

A műsorfüzetben Jan Kott tanulmánya
hivatott igazolni, hogy a mű jogosan
kapcsolatba hozható az angol flotta 1609.
évi expedíciójával, amely a lakatlan
bermudai szigetekre is elvetődött, s igazán
nem kell filológusnak lenni, hogy a
Caliban nevet „beszélő névként"

kezelve a kannibál szóval hozzuk össze-
függésbe, de semmilyen filológia nem
igazolhatja, ha egy emberi tartalmakat
nem hordozó figura jelenik meg a szín-
padon. Caliban alakjából igazán nem a
tollas fejdísz a lényeges, vagy a festőien
rongyos ágyékkötő, hanem hogy ő van
legalul abban a hatalmi hierarchiában,
amelyet Prospero annyira meggyűlölt a
milánói hercegségből kicsöppenve, s
amelyet a szigeten mégis ő maga is létre-
hozott. Caliban primitív, állatihoz valóban
közeleső léte akkor drámai tény, ha
kiérezzük alig tagolt szavaiból a szenve-
dő, de még a szenvedések megéléséhez
szükséges érzelmektől is megfosztott
embert. Caliban figurájának drámai iz-
galma abban rejlik, hogy végső meg-
alázkodásaiban, tökéletes meghunyász-
kodásában állandóan jelenlevőnek kellene
éreznünk a lázadás fenyegetését, az
értelem által nem ellenőrzött gyűlöletet.

Caliban a „boldogság szigetén" az
állandóan figyelmeztető, bűntudatot éb-
resztő fenyegetés. C) a jólét ára, ahogy
Ariel szomorú csodatevései is szüntelenül
emlékeztetnek arra, hogy mire menne
csodák nélkül Prospero. Ebből a drámából
semmit sem hoz a színpadra a
Várszínházban látott előadás.

A mű „szerelmi kettőse" nem azonos
erővel szólal meg. Kútvölgyi Erzsébet az
első előadás óta egyre mélyülő őszinte-
séggel hívja elő magából a világtól elzár-
va élő lány apjához fűződő, egyetlen tár-
gyat találó, túlcsorduló érzelmeit. Gábor
Miklóssal való első jelenetében a meséhez
kuporodó gyermek önfeledt mozdulatait,
boldog biztonságérzetét, világtól még meg
nem zavart egyszerű boldogságát költői
szépséggel és erőteljesen „fordítja le"

színpadi helyzetté.

A szerelem születésének pillanatában is
hitelesen „szólózik": a naiv önfeledtség
lírája, a világ konvencióit nem ismerő
gátlástalanság humoros ízei és a hirtelen
rázúduló élmény ösztönöket fel-kavaró
drámája egyszerre jelenik meg
alakításában. Ha a későbbiekben elfárad,
úgy tűnik, azért, mert Kalocsay Miklós
Ferdinándja túlságosan laza kör-
vonalakkal rajzolt ahhoz, hogy bele le-
hessen kapaszkodni. Egy ifjú szerelmes
általános vonásait hordozza, akinek arcá-
ról lefelejtették a különös ismertető-
jegyeket. Még arról is megfeledkezni
látszanak, hogy Miranda mozdulatait,
gesztusait nem szabályozhatja annak a
világnak az illemkódexe, ahonnét Ferdi-
nánd érkezett. Szerelmüket nem csak a



kritikák által szóvá tett, enyelgés közben
is Ferdinánd vállán hordott fagerenda teszi
hiteltelenné. A hitelesség hiánya nem a
tárgyi világgal való kapcsolatból ered,
hanem a szerelem tárgyával való igazi
kapcsolat hiányából.

Tahi József Trinculója alaposan ki-
használja a komédiázás lehetőségeit, és
Dózsa László részeg Stephanója sem riad
vissza a vaskosabb tréfáktól, de jeleneteik
a bohócjelmez ellenére - mégsem
egyszerűen bohóctréfák. Világossá válik,
hogy kapcsolatukban Caliban
megjelenésével felborul az egyen-súly.
Caliban zsarnokot keres, s Stephanóban
megleli, akire szüksége van. Az ő
„világrendje" helyreáll. Csakhogy ezzel
Stephano alkalmatlanná válik az
egyenlőségen alapuló emberi kapcsola-
tokra: Trinculót is szolgává teszi. A lét-
rejött hierarchiában Caliban áll legalul,
ezért a Trinculo arcán elcsattanó pofon-
nak az ő fenéken rúgása a természetes
folytatása.

Azzal kezdtem, hogy a Vámos László
rendezte A vihar Gábor Miklós színészi-
emberi küzdelmének is dokumentuma.
Koltai Tamás Színház faggató című köny-
vében így idézi őt: „Éljük a saját sorsun-
kat, a színészsorsot, ami abból áll, hogy
mások sorsát éljük át." Ez az 1968-as
rádiónyilátkozat-részlet mit jelenthet egy
198o-as bemutató után? Gábor hosszú utat
bejárt a Vámossal való utolsó közös
munka óta. El kellett távolodnia attól a
sebezhető, érzékeny, cselekedni nem tudó
Hamlettól, akit megteremtett, el kellett
távolodnia sikereinek színházától, ahol
épp a Vámos László rendezte A mizantróp-
előadásban tette meg az első lépéseket
Alceste alakjában változó önmaga felé.

Mi az, amit az elmúlt esztendők ered-
ményeképpen felmutat Prospero alakjában
? Mindenekelőtt egy embert, aki a világgal
való szembesülés után önmagával is
szembesül. Aki a világ meg-ismerése után
önmaga megismerésére is kényszerül.
Kevés gesztusos, alig mozgásos alakítása
a bemutató bénultságának elmúltával
korántsem statikus. A darab kezdetén
Mirandához egy a világot, az embereket
tisztán látó Prospero szól, aki ugyan túl
van már a másoktól való megcsalatás
fájdalmán, de még nem tud mindent
önmagáról. Konfliktusa merőben külső: a
vétkes többiekkel áll szembe megbocsátó
önmaga. Egy magabiztos, kikezdhetetlen
erejű ember magasodik Miranda fölé, egy
ember, aki

minden ármány és balszerencse ellenére
él, s önbecsülésében megerősödve került
ki a megpróbáltatásokból, s most még a
szerencse is segítségére siet, hogy vala-
mikori ellenségei, a pusztulásra török előtt
triumfálhasson.

„Különös véletlenből a Szerencse,
Ma már jó úrnőm, ellenségimet
E partra hozta mind és jós-szemem
Látja, hogy olyan sorsos csillagom
Ml zeniten ma ..." - mondja nevelői
magasságból, mint aki tudja, hogy a sze-
rencse nagyon is megérdemelten vált „jó
úrnőjévé".

Az ötödik felvonás Prosperója már
felismerte önmagában is a zsarnokot.
Gábor Miklós elsősorban Ariellel való
viszonyában talál rá a korlátozatlan ha-
talom gesztusaira. A szabadságra vágyó
légi szellem egyre erősödő kiábrándult-
sága, kíméletlen tekintete kezdetben csak
az indulatot növeszti benne, de végül
kijózanítja hatalmi tombolásából. „Ha
volna bennem emberszív, szánnám én is"
- mondja vádlón Ariel, s a közéjük feszülő
csendben Prospero önmagával vívja
harcát.

Gábor Miklós kicsit csodálkozva, me-
redt mozdulatlanságban áll a színpadon.
Büntetést osztó mámora elszállt, rádöb-
bent, hogy az emberélet nemcsak a kül-
világgal vívott harc, s a tökéletes vé-
dettségnek, a sebezhetetlenségnek belső
következményei vannak. Konfliktusa
külsőből bensővé vált. Amikor eltöri
varázspálcáját, visszahelyezi magát az
emberi világba. A korlátlan hatalom
védettsége helyett az egyenlő feltételek
melletti küzdelmet vállalja. Ez a vállalás

győzelem önmaga felett. Mégis ott a
keserűség, a fáradtság arcvonásaiban,
testtartásában. Ez azonban csak a tisz-
tánlátás megtakaríthatatlan ára. Meg-
viselte az út, amit bejárt, de megy to-
vább...
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RÓNA KATALIN

Egy dráma
és a megszépítő valóság

A Bűntény a Kecskeszigeten a
Józsefvárosi Színházban

Megsárgult régi fényképek egykori ide-
álokat mutatnak a maguk leleplező való-
ságában. Megsárgult könyvoldalakról
egykori irodalmi, színházi emlékek ke-
rülnek elő. S ez az egykor, sok esetben
nem is oly régmúlt világ. Két-három
évtized távola a történelemben csak egy
lépésnek tűnik, ám irodalmi gondol-
kodásunkban, szemléletünkben olykor
legendákat hamisít, cáfol meg.

Ugo Betti nem tartozik a magyar
színpad közismert, sokat játszott szerzői
közé. A hatvanas évek végéig nem kapott
színpadot, nálunk, holott az olasz
drámának a húszas évek végétől az öt-
venes évek elejéig jelentős egyénisége
volt. Utóbb is csak elvétve találkozhat-
tunk nevével színházaink műsorán. Annál
nagyobb volt a híre. Ahogy az gyakorta
megesik, kialakult a Betti-legenda.
Izgalmas időszerűséget kölcsönzött az
írónak a nálunk még alig - esetleg csak
könyvoldalakról - ismert filozófiája,
drámaépítkezése, mely korát megelőzte.
Ma már tudjuk, mindez nem volt több,
mint saját világának törvényszerű kife-
jezése. A századunk derekán érthetően
fölerősödött talányos, szorongásokkal teli,
fojtott, feszültségektől terhes hang
szükségszerű volt különösen hazájában, s
gondoljuk csak el, hogy nálunk az ötvenes
évek végéig még szinte az ismeretlenség
homálya fedte a színpad-művészet új
irányzatait; távoliak, idegenek voltak a
modern dráma törekvései; alig lehetett
valamit tudni az egzisztencializmus
filozófiájáról. Talán ezért erősítette föl a
szakmai idegrend-szer érzékenysége,
gazdagította különös jelentésekkel Ugo
Betti drámáinak, elsősorban épp a Bűntény
a Kecskeszigeten címűnek, lehetséges,
esetleges - hisz nem játszották - hatását.
Elképzelhető, hogy annak idején
színpadművészeti változást hozhattak
volna a Betti-drámák a tehetséges,
gondolkodó művészek kezében.

Mindez persze csak feltételezés. Meg-
sárgult emlékkép. Vajon az újdonság, a
felizzító időszerűség kihunytával is
megmaradt-e olyan fontos műnek a Bűntény

a Kecskeszigeten, mint amilyenné


