
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...

Shakespeare: A vihar (Népszínház) Fordította:
Mészöly Dezső. Zeneszerző: Kurtág
György. Rendező: Vámos László. A rendező
munkatársai: Kutschera Éva, ifj. Tasnádi
Márton f. h. Díszlet: Jánosa Lajos m. v.
Jelmez: Schaffer Judit m. v. Mozgástervező:
Szigeti Károly. Zenei munkatárs, valamint az
Istennő-tercett zenéjét írta: Szunyogh Balázs.

Szereplők: Ferenczy Csongor, Fülöp Zsig-
mond, Gábor Miklós, Árva János, Kalo-
csay Miklós, Kézdy György, Pelsőczy Lász-
ló, Vándorfi László, Hetényi Pál, Tahi
József, Dózsa László, Mihály Pál, Botár
Endre, Kútvölgyi Erzsébet m. v., Papa-
dimitriu Athina, Farády István, Marsek
Gabi, Kubik Anna f. h., Balogh Emese.

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



Nem riadnak vissza még a legbrutálisabb
eszközöktől sem, csak hogy a másik se
lehessen boldog.

Ennyi a történet, a dráma. Mi marad
meg a rendező számára, ha - a Betti-
legendát lebontva - dolgozni kezd a
színpadra állításon, a néző számára, ha a
nézőtéren ülve, az előadást figyelve
szembesül az emlékképpel? Alig valami.
Bettinek legtöbb drámája azonos szer-
kezeti vonásokat mutat: a környezet
szinte szigetszerűen fojtott mozdulat-
lanságában váratlanul felbukkan egy is-
meretlen alak, és forrásba hozza a zárt
világot, hogy a halál fenyegető
árnyékába vigye a történetet. Ha nem is
szabálynak, de szinte szabályosnak
tekinthető nála e drámaépítési struktúra.
Így van ez a Bűntény a Kecskeszigeten
esetében is.

Amíg az író a három nő féltékenysé-
géről ad pontos, tárgyilagos, aprólékos
lélektani elemzést, még érdemes figyelni.
Eleinte úgy tetszik, az asszonyok izzó,
kegyetlen szenvedélyében, érzékiségé-
ben valódi emberi drámák izzanak. Ám a
magány, a szorongás motívumai, látnunk
kell, már itt sem újkeletűek, s valójában
Betti ennél nem tud többet mondani.
Ezért, ahogy egyre inkább
elhatalmasodik az őrjöngő grand-gui-
gnol, úgy fogy el a pszichológiai moti-
váció.
Mai szemmel nézve úgy tetszik, több

Ugo Betti Bűntény a Kecskeszigeten (Józsefvárosi Színház) Jobba Gabi (Pia), Trokán Péter
(Angelo), Soproni Ági (Silvia) és Psota Irén (Agata)

az álmélység, a lélektani látszatmisztikum,
a gondosan kifundált helyzet, mint az
igazi. Az ítélkező moralista, az író pedig
beérte banális erkölcsi. ítéletekkel.

Hogy egy dráma fölött eljárt az idő, az
kiderülhet az újraolvasáskor is. Nem
szégyen, be lehet ismerni. Ebben az
esetben egyszerű a megoldás, nem kell a
darabot műsorra tűzni. Egyébként azt kell
hinnünk, hogy a rendező, aki úgy döntött,
hogy bemutatja a darabot, vala-milyen
okból magáénak érezte, fontos-nak tartotta
a művet. Bizonyára mondanivalója volt
vele. Am legyen. A szomorú csak az,
amikor egyszerre derül ki, hogy a dráma
avítt, ásatag, és a rendezés a
továbblépésnek még a látszatát is elkerüli.

Ruszt József úgy állította színpadra
Ugo Betti drámáját, hogy megmaradt
benne a sorstragédia látszata, bár színészei
igazi, emberi, drámai összecsapások
helyett legföljebb egymás melletti sor-
sokat rajzolhatnak meg, azt is csak váz
latosan, felületesen. Megtartotta, ha lehet,
még föl is erősítette a balladai homályt,
így aztán, mintha nem is a délolasz
forróság fülledtségében élné-nek Ugo
Betti magányos asszonyai, hanem
valamiféle jeges északi hideg fagyasztaná
meg az emberi kapcsolatokat. Ez Ruszt
egyetlen rendezői leleménye a
Józsefvárosi Színház előadásában. Mást,
újat, egyénit nehéz fölfedezni ezen a
színpadon. Am a kétes értékű ötletért,
hogy Ibsen világához közelíti Bettit, kár
volt bemutatni a darabot. Többet ártott,
mint használt Ugo Betti amúgy is gyér
magyar színpadi jelenlétének, hír-nevének.

S nemcsak a szerző hírnevéről van szó.
A drámai világ öntörvénye sem engedi az
efféle változtatást. Ezek az asszonyok
éppen nem hidegek, nem fölényesen
magukbazárkózottak, nem tudnak fölvetett
fővel némán vergődni. Nem lehet tőlük
lehetetlent kívánni. Ok ízig-vérig délolasz
nők: hangosak, forrók, szenvedélyesek, az
őrjöngésig tudnak izzani. Nem szabad
beléjük ölni túlfűtött énjüket. Mert így
még az a lélek titokzatos mélyéről szóló
üzenet is kivész az előadásból, amelyért
esetleg érdemes e ma már
melodramatikusan ható drámai
emlékképet fölidézni.

Ruszt József lehalkított előadásában a
színészektől sem lehet csodát várni. Ha
egy másik darabban éri el a rendező, hogy
Psota Irén ennyire visszafogott, halk,
egyszerű, tompa legyen, bizonyára

a legendát szülő emlékezés fölfokozta? A
Józsefvárosi Színház előadása nyugtalanító,
kijózanító választ ad.

Ugo Betti drámája életszerű, valóságos
vizsgálati anyagból indul ki. A történet
néhány mondatban elhangzik már Betti egy
korábbi drámájában, A vizsgálatban.
Andrea, a kitelepített ügyvéd saját életét,
sorsát hasonlítja egy meg-esett bűnügyhöz:
„Egy magányos házba, valahol a hegyek
között, ahol csak egy anya és lánya élnek,
betoppan egy idegen, rövid idő alatt
mindkettőjüket meg-bódítja, s voltaképpen
a ház ura lesz. Amikor aztán egy napon
leszáll a kútba, hogy kitisztítsa, kötele,
ravasz számítás folytán, leszakad, s ő lenn
marad. Napokon keresztül üvölt, és
szeretőit nevükön szólongatja, azok
azonban nem felelnek."

Ez a helyzet jelenik meg újra a Bűn-tény a
Kecskeszigeten cselekményeként. A
professzor özvegye, leánya és a sógor-nő, a
professzor húga él összezárva a
Kecskeszigeten. Ők viaskodnak életre-
halálra az ismeretlen fiatalemberért, aki az
egykori férj harctéri bajtársának adva ki
magát, bizalmukba férkőzik, házukba
telepszik, hogy kihasználva a férfinélküli-
séget, behálózza, elcsábítsa mindhármó-
jukat. Ám az asszonyi féltékenység va-
lamennyi nőben erősebb, mint a szerelem
vagy akár csak az elvágyódás is.
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römmel tapsolunk. Hisz mintha azt a
zuggesztív, fájdalmas, tiszta hangú ala-
ot vette volna magára ismét, amelyben
okszor nagy sikert aratott, s amely
ályájának egy szakaszán a legfontosabb
lakításokhoz segítette. Ruszt ezt a Psota
rént igyekezett visszaadni a szín-
adnak. Csakhogy Betti Agatája nem

lyen asszony. Sokkal több benne a vad-
ág, az elvakult szenvedély, a kegyetlen,
egfontolt gyű lölet, több az őrületig

okozott sikoly.
jobba Gabi megpróbál eljátszani Pia

igurájával. Megpróbál nő lenni, a szó
gazi értelmében. Vonzó és kacér, hogy
iszabaduljon e sivár világból. Az ő
anírjai azonban már - úgy tűnik -

llandósultak.
Soproni Agi Silviája jelentéktelenül

setlik-botlik Betti színházában. Maga
em tudja, mit kellene eljátszania, hogyan
eremthetne emberi figurát szerepéből.
Angelót Trokán Péter játssza. Leír-
atjuk: a tőle megszokott színvonalon.
m nagy kérdés, nincs-e itt az ideje,
ogy túllépjen a „megszokott" jó szín-
onalon? 'Módot ad-e színháza, hogy

bizonyíthassa, mást is, többet is tud, mint
a mintaszerűen jót.

Csikós Attila úgy tervezte meg, való-
színű leg a rendezői instrukció szerint, a
jelmezeket és a díszleteket, hogy azok
akárhol lehetnének, délen, északon, eb-
ben a drámai világban vagy egy teljesen
másfajtában egyaránt.

Betti kétségtelenül a huszadik századi
olasz dráma kiemelkedő egyénisége volt.
Darabjai meghatározóak a modern olasz
dráma történetében. De egy adott idő-
szak megújító szelleme nem azonos az
örökkévalósággal. Betti drámaépítési
technikája ma már megszokott, filozó-
fiáját túlszárnyalták kortársai. A korszak
drámatermésének ismeretében nem egy
fontosnak vélt gondolat közhellyé hígult.
Ezt tudomásul kell venni.

Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten
(Józsefvárosi Színház)

Fordíotta: Ispánki János. Rendező: Ruszt
József. A rendező munkatársa: Vági Ferenc
Dramaturg: Forgách András. Díszlet-
jelmez: Csikós Attila.

,Szerep/ők: Psota Irén, Soproni Ági, Jobba
Gabi, Trokán Péter, Hajdú Endre.

ESZTERÁG ILDIKÓ

A Kispolgárok
Miskolcon

Tovsztonogov és a leningrádi Gorkij
Akadémiai Drámai Nagyszínház
magyarországi vendégjátéka a
Kispolgárokkal megváltoztatta a darab
hazai értelmezését s. „Mi az a
kispolgáriság? . . . A kispolgár kategóriája
társadalmilag veszélyes. Bizonyos fajta
gondolkozást, világnézetet, emberi
pszichikumot jelent. Miben ejlik a veszély
lényege ? . . .Abban , hogy az emberek
fétiseket alkotnak maguknak,
vakon hisznek azok megingathatatlan-

ságában, nem látják a körülhatárolt
fogalmak mögött a való, reális életet. Az
önkéntes rabság pedig korlátolttá teszi az
embert, hatalmába kerít ik a holt sémák és
kánonok, amelyek saját maradiságának
keretei közé falazzák be." Tovsztonogov
(az idézet is tő le való) ezt az állandót ke-
reste a darabban, a mait, az időtlenül ak-
tuálisat. Szükségszerűen változtak tehát a
hangsúlyok az előadásban. Az akkori kri-
tikák mint a megrázó reménytelenség
megtestesülését emlegetik, ahol a színészi
játékot a fölényesen eltávolító gúny jel-
lemzi, nevetségessé válnak a kisszerű
szenvedések, s ahol Nyil, az addig mint a
jövő embereként megjelenő heroizált alak
is kilép patetikus mezéből , abból a már-
már sematikussá váló pózból, aminek az
addigi előadások mutatták. Addig ő volt a
kispolgári léttel, gondolkodásmóddal
szemben álló, magatartásával azt tagadó,
a jövő egészséges, tiszta, haladó céljaiért
küzdő alak. Egyértelműen pozitív figura,
aki egyenrangú ellenpontja Bessze-
menovék beszűkült, megrögzött szoká-
sainak, céljainak, ingerlően kicsinyes lété-
nek. Tovsztonogovnál árnyaltabbá vált a
figura, kiütközött vonásainak kétarcúsá-
ga, jövendő „kispolgáriságának" körvo-
nalai. A játék elején és végén megjelenő
családi tablóba való beillesztése is ezt
akarta hangsúlyozni. A november köze-
pén bemutatott miskolci előadás alap-
jaiban vette át a tovsztonogovi koncep-
ciót, mint ahogy az 1969 óta sorra került
magyarországi bemutatóknak szinte
mindegyike hasznosította a szovjet ren-
dező eredményeit.

Úgy tűnik, hogy a rendező , Szűcs }á.-
nos, alaposan végiggondolt, következetes,
egységes előadást hozott létre. Nem

sota Irén mint Agata Ugo Betti darabjában (Iklády László felvételei)


