
állatkerti vadak szörnyű ketrecükben.
Néha rázzák is a nyílást elzáró ajtókat
(rácsokat?), többnyire ez az egyes jele-
netek közötti „zenei" intermezzo. Vala-
miféle „kegyetlen" színházi effektus kíván
ez lenni, de nem egyéb, mint a néző
idegeinek felesleges borzolása. És még-is:
a színpadkép, mely az előadás hang-
vételéhez hasonlóan didaktikus, egy-egy
jelenetben megejtően szép és at-
moszferikus. Mint ahogy a színészi játék -
minden lélektani és gesztikus mo-
zaikszerűsége ellenére - a szolnoki társulat
jó erőnlétéről tanúskodik. Úgy illenék, e
sok kérdőjel után ne feledkezzünk meg
annak felemlítéséről sem, hogy Nagy
Gábor milyen magától értetődően juttatja
szóhoz a fejedelem természetes
dicsőségszomját, hogy Leviczki Klára
anyáskodó aggodalmában igazi emberség
van, hogy Fazekas Zsuzsanna lángoló
szerelmesként feledteti: nem egészen
alkatára szabott szereppel birkózik, hogy
Tóth Tamás hercegének tiszta és átható
tekintete meggyőz róla: nincs és nem is
lehet lelkiismeret-furdalása, hogy Pusztay
Péter ragyogó vita-partner a
választófejedelemmel vívott mérkőzésben,
hogy Kőmíves Sándor Hohenzollernja a
barátság meghitt szavait leli meg, hogy
Tóth József Stranz kapitányában a
rendíthetetlen katonai fegyelem és a szív
kimondhatatlan hangjai egyszerre vannak
jelen. Összeszedett, koncentrált, jó ritmusú
csapatmunka folyik a színpadon; úgy
látszik, a színészeknek is szívügyük, hogy
megfogalmazzák az intuíció apoteózisát.

De a kleisti nagy paradoxon ezúttal
kifog rajtuk. Az intuíciónak nem dicső-
ségre van szüksége, hanem felszabadu-
lásra. A szolnoki előadás végső soron csak
beszél arról, amiről tanúságot kel-lene
tennie. Nem születik meg az a Homburg
hercege-előadás, amely itt és most a maga
teljességében megszólaltatná a drámát.
Csak sajnálhatjuk. Mert amit látunk - a
súlyos és alapvető fogyatékosságok
ellenére - azt tanúsítja, hogy a szolnokiak
képesek lettek volna e megszólaltatásra.

Heinrich von Kleist : Homburg hercege (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Tandori Dezső. Rendezte: Paál
István. Dramaturg: Balassa Péter. Díszlet- és
jelmeztervező: Antal Csaba. Segédrendező:
Zombori Katalin.

Szereplők: Nagy Gábor, Leviczki Klára,
Fazekas Zsuzsa, Tóth Tamás, Kőmíves
Sándor, Pusztay Péter, Somody Kálmán,
Tóth József, Sashalmi József, Philippovich
Tamás, Árva László.

SZÁNTÓ JUDIT

Zuhog a rossz

John Webster A fehér ördöge
Zalaegerszegen

Ismét nyílnak az esernyők Ruszt József
színpadán, mint már kecskeméti Pericles-
rendezésében is, legutóbb pedig John
Whiting színművében, az Ördögök-ben.
Felszakadtak a hatalom egének csatornái -
metafizikus, elemi tisztaságban zúdul alá
a bűn.

A Jakab-kori tragédia lassan polgár-
jogot nyer színpadainkon. A kaposvári
A/változások után az elmúlt évadban két
színházunk is felfedezte John Fordot;
most Websteren a sor. Bizonyára van
mindebben egy adag kíváncsiság is: íme
egy egész drámaírói iskola, amely nálunk
jószerivel ismeretlen - mit nyújt-hatnak
nekünk ők, s mit nyújthat nekik az
eszközeiben újjászülető magyar rendezés?
De ugyanakkor az efféle feltűnő
jelentkezések mindig többre is utalnak.
Franz Xaver Kroetz hirtelen kultusza
például nemcsak egy Európa-szerte diva-
tos szerző szokás szerint némileg elkésett
hazai felfedezésére utalt, hanem azt is
kifejezte, hogy miközben a fogyasztás
kultusza hirtelen kivirágoztatott egy sokak
által nálunk már talajtalan-nak hitt
kispolgári fogyasztói magatartást,
ugyanakkor az új korszaknak meg-felelő
Rozsdatemetők egyelőre hiányoz-nak. A
német-osztrák szecesszió és exp-
resszionizmus iránti érdeklődés egy ér-
tékválságot fejez ki: a közéleti tevé-
kenységtől való elfordulásra és a priva-
tizálás elharapózására reagál, a Jakab-kor
felfedezése pedig úgyszólván világjelen-
ség: a századvég felé haladva egyre
nyomasztóbb XX. századi közérzetet
tükrözi, amely a csak látszólag irracionális
négyszáz éves borzalmakban a XX.
századi ember útját kísérő hekatombák-ra
ismer.

Webster klasszikus rémdrámái egyfelől
valóban csak egy a kora ízlését jól is-merő
és szakértelemmel kiszolgáló szín-padi
szerző termékei; másfelől azonban
egyszersmind megnemesített, a tipikus
régióiba emelt krónikái az egykorú jelen
iszonyatainak. A z amalfi herceg-nő
tömegmészárlását nagyon is kézzel-
fogható indítékok vezérlik: a bíboros és
hercegi fivére özvegyen maradt húguk
tekintélyes vagyonát akarják megka

parintani, s e tervüket keresztezi az özvegy
váratlan második házassága, rá-adásul egy
közrendű személlyel: íme a vérfürdő
gazdasági-társadalmi bázisa. A fehér
ördögnek is megtörtént kortársi botrány
szolgál alapul, Stendhal Római
történeteiben olvashatunk utána, s a for-
rásösszehasonlítás legalább oly gyümöl-
csöző, mint Shakespeare esetében. A szép
Vittoria Accoramboni valóban gyanús
körülmények között vesztette el férjét, és
gyanús gyorsasággal ment ismét férjhez
egy Orsini herceghez (aki mellesleg már
rég megözvegyült); az is stimmel, hogy
első férje unokaöccse volt egy épp
ekkortájt pápává választott bíborosnak. De
ezután már véresen ugyan, de sokkal
banálisabban peregnek az események:
Orsini herceg természetes halált hal, és az
özvegyet egy addig ismeretlen szereplő, a
sógor gyilkoltatja meg, kizárólag az
örökség miatt; a XVI. századvégi fait
divers aztán a sógor kivégzésével, vagyis
az igazság diadalával ér véget. Vagyis
Webster a lényeg művészi dimenzióját
adta hozzá a tényekhez. Egyfelől
egyértelművé tette az új házaspár
bűnösségét, másfelől szervezetté a velük
való leszámolást, s a szörnyű bosszú
gépezetének csúcsára két nagy hatalmú
szereplőt állított: a pápát mint a megölt
első férj rokonát és Firenze hercegét mint
a Websternél ugyancsak meggyilkolt első
feleség fivérét. És végül, de nem
utolsósorban az eredeti történetben épp
csak megemlített Flamineóból, a hősnő
fivéréből kulcsszereplőt csinált, akárcsak
Az amalfi hercegnőben Bosolából: Webster
két Jágójával van dolgunk, akik alacsony
sorsukból kitörni akarván megnyergelik a
kozmikus értékválságot, és józanul, min-
dent megfontolva úgy döntenek, hogy
gazemberek lesznek.

A fehér ördögben ugyanakkor meglehe-
tősen sok a cselekménybeli és lélek-tani
következetlenség vagy épp abszurditás;
gyors kézzel, napi igények kielégítésére
született a mű, s a kor közönsége
elsősorban a rémségek minél töményebb
halmozását igényelte. Mindenek-előtt a
kifejlettől várták el a hullahegyek
magasodását; így aztán a végére Webster
már nemigen bíbelődik azzal, hogy
megindokolja, miért kell Flamineónak
ártatlan és ártalmatlan öccsét is le-vágnia,
méghozzá anyjuk szeme láttára, vagy miért
nem tölti meg két pisztolyát, holott ha
önmagát nem is, de húgát és annak
komornáját mindenképp meg akar-ja ölni.
Lazán indokolt a gyors egymás-



utánban négy emberéletet kioltó Lodovico
motiváltsága is, és tulajdonképpen nem
derül fény arra sem, hogy a pápá-nak és
Firenze hercegének milyen lényegi oka
van a bosszúra. Ok maguk ugyan-is bő
szövegeikben csak magasrendű erkölcsi
motívumokra hivatkoznak, mi-közben
persze Webster nyilvánvalóvá teszi, hogy
tényleges családi sérelmeik ellenére sem
rendelkeznek semmilyen erkölcsi alappal
De a legrejtelmesebb magának a
címszereplőnek, Vittoria Corombonának
alakja. 1-la replikáit sorra vesszük,
mindvégig nem derül ki, érez-e ő is
valamiféle, tetteit ha fel nem is mentő, de
azokat mégis mentő szerelmet Brachiano
herceg iránt, v a g y csak a pipogya és
rosszabbul pozicionált férj mellől akar
magasabbra jutni, mint Brachiano
szeretője, majd felesége, s legfeljebb
ahogy utolsó mondata utal rá

az érzéki kielégületlenség is hajtja.
Ilyen következetlenségek persze

Shakespeare-nél is fellelhetők, ha nem is
ily pongyola nemtörődömséggel szét-
hintve, s e z a z egyik oka annak, amiért a
Shakespeare-előadások egészen a mi
korunkig elsősorban egy-egy jelentős
színészhez, nem pedig egy színházhoz, egy
társulathoz kapcsolódtak. Az Erzsébet- és a
Jakab-kor alkotásai ugyanis a naturalizmus
és a pszichológiai realizmus eszközeivel
csak részlegesen aknáz-hatók ki.
Bármennyit méricskélünk-elemezgetünk
korábbi, irodalomcentrikus drámaelméletek
szellemében, hogy - többnyire torzítások,
elhallgatások árán - a művek egészéből
kiragadott koherens jellemképletekhez
jussunk, az ilyen értelmezések csak köröket
írnak le az adott drámák határain belül vagy
kívül. Még Hamlet jelleménél is fontosabb
az a helyzet, amelyben Hamlet cselekedni
kénytelen; s a Shakespeare-nél sokkal
lazábban motiváló Websternél még ke-
vésbé számít például az, hogy Brachiano és
Vittoria valójában mit éreztek egymás
iránt. A lényeg az, amit Brachiano rögtön
Vittoria gyilkosságra bujtó álma hallatán
kimond: ő megengedheti. magának, hogy
kedvese álmát gyakorlatra váltsa, mert
„Törvény nem ér el, rágalom nem ér fel".
Ugyanígy fölösleges azon elmélkedni,
mennyire volt valóban lovagi módra kényes
a családi becsületre Monticelso bíboros, az
új pápa és Firenze nagy hatalmú hercege; a
hatalmi piramis csúcsán állva el kell hogy
tiporják, és könnyűszerrel el is tiporhatják a
konkurrenciát, azokat, akik önmagukat
tűlbecsülve tőlük független

Webster: A fehér ördög (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Katona András ( Francisco de Medici).
Maronka Csilla (Vittoria) és Máriáss József (Monticelso bíboros)

a házitűzhely mellé zárt anya és feleség, a
boldogulni tisztességesen akaró, tehát az
együgyűségig naiv kis katona, v a g y a még
gyermek ifjú herceg, Webster Fortinbrasa,
aki azonban a végén már profi módra
szervez meg egy utolsó nagy vérfürdőt,
úgy, ahogy Flamineo megjósolta: „Ennek
az úrfinak is kinő még a karma annak
idején" (vagyis mihelyt hatalomhoz jut). A
jó hatalom, a jó uralkodó Shakespeare-t
még lelke-sítő illúziója, néhány rövid év
alatt meg-dőlt, már csak a tehetetlen
Cornelia idézi. fel ködképét: „Minden
fejedelem - egy óramű: Úgy járjon hát,
hogy ő nekünk a Mérték, / És minden. idő
hozzá szabja léptét I" Webster drámái
olyan világrendet rajzolnak elénk.,
amelyben a rossz már nem szorul
semmiféle indoklásra (így lélektanira sem):
a rossz természetes létezési formája egy
olyan be-rendezkedésnek, melynek a bűn
és az erő-szak mintegy a pórusaiból
áramlik.

John Webster mintha Ruszt József
számára írta volna drámáját, aki vezető
rendezőink közül a legkevésbé hajlamos a
pszichológiai pepecselésekre, cselek-
ményfordulatok módszeres logikai előké-
szítésére, s aki ugyanakkor ugyancsak
hasonlíthatatlan következetességgel, már-
már monomániával választ magának
darabot; ha: egy kutatói kvízjáték részt-
vevői fel akarnák osztani a világ dráma-
irodalmát aZ egyes rendezőket vonzó,

hatalmat akarnak proklamálni. Websternél
így a hatalom eleve szinonimája a más
definícióra rá sem szoruló rossznak,
mégpedig nem azért, mert véletlenül el-
vetemült emberek kezébe került, hanem -
pontosan Brachiano idézett szavai ér-
telmében - azért, mert korlátlan, mert
bármit büntetlenül megengedhet magának.
Kegyetlenül ironikus, hogy mi-kor - már
meggyilkolásuk eldöntése, illetve,
részben., foganatosítása után - valóban
bizonyíték kerül Brachiano és Vittoria
bűnösségére, épp a megtorlások
foganatosítója, a véres kezű Lodovico
sóhajt fel. megkönnyebbülten, ami-ért.
merényei legalább utólag igazolást
nyernek, ám kenetteljes megbízója, Fi-
renze hercege leinti: ,,Ugyan! Igazság! Mit
nekünk. igazság! ... Ha győzelmet
veszünk: / Babérág koszorúzza szégye-
nünk." És ez indokolja a vérfürdők
iszonyatos méreteit is (adott esetben a
tizennégy szólószereplő közül kilenc hal
erőszakos halált, egy pedig beleőrül az
eseményekbe): a korlátlan hatalom el-
szabadult elemi erőként (ha úgy tetszik:
égiháborúként) korlátlanul tombol, messze
túl akár a saját szempontjából vett
célszerűség határain. Visszájáról
bizonyítja ezt az a - Shakespeare-nél még
differenciáltan jelentkező - sajátosság,
hogy a --- persze igencsak kisebbség-ben
lévő - „jó" emberek co ipso, státusuknál
fogva hatalom nélküliek:



illetve taszító szövegekre, a rusztoló-
gusoké lenne a legkönnyebb lecke. Nem
pusztán kedvelt motívumok és eszközök
térnek vissza előadásaiban; ő az, aki csak
a képletek minél általánosabb, minél
archetipálisabb voltán keresztül tud
visszautalni, mindig csak igen köz-
vetetten, a konkrétra, az aktuálisra, s az
archetípusok keresése sokkal inkább
meghatározza művészetét, mint a formai
eszközök: a rituális vagy az úgynevezett
kegyetlen színház eszközei. Ruszt az
Universitas-beli kezdetektől Kecskeméten
át Zalaegerszegig (a pesti intermezzo
kevéssé meghatározó) következetesen
építi a maga theatrum mundiját, s a
könnyebb, hálásabb ráismertetésektől, a
direktebb áttételektől tartózkodva csak az
emberi lét és az emberi együttélés végső
kérdéseit méltatja figyelemre.

E vonulaton belül (a címek rímelése
csak kedvező véletlen) A fehér ördög a
legszorosabban az ördögökkel s valamivel
lazábban a Don Carlosszal és A szuzai
menyegzővel kapcsolódik. E produkciók az
abszolút hatalom szükségszerű rosz-
szaságát fejezik ki, metafizikus-ritualizált
nyelven; a lényegre törő, archetipikus
ábrázolást nyújtanak olyan általánosított
jelenségekről, melyeket a XX. század
közönsége megannyi konkrét élmény
alapján fordíthat le magának.

Külön tanulmányt érdemel - és előbb-
utóbb bizonyára meg is kapja - az a mód,
ahogyan Ruszt a maga szándékosan
leszűkített tematikáját állandóság és
továbblépés egészen sajátos dialektikájával
tolmácsolja. Egy igazi Ruszt-rendezést
(voltak már kevésbé autentikusak is) már
az első percekben csalhatatlanul
azonosítani lehet, megint csak inkább, mint
bármely más rendezőnkét, és ezen az
állandóságon belül mind-egyik hoz új
elemeket, nemcsak formai, de tartalmi
téren is. Az esernyőmotívum mintha
némileg önironikus, idéző-jeles céhmesteri
kézjegy is lenne, de is-merős ezúttal a
színpadkép is, Csányi Árpádnak szép és
mélyértelmű konstrukciója: ahogy a Don
Carlos fémszerkezete rácsokat vetített a
padlóra, úgy vetül itt a hálómotívum a
tengeri csillagszerű felfüggesztett
háttérdíszletre. Az elő-színpadon takaró és
két díszes párna: célszerű szerelmi fészek, s
fölötte a háló; kifejezvén, hogy a
cselekmény elő-terében álló szerelmi
bonyodalom csupán alárendelt eleme a
mindent meg-határozó hatalmi intrikának.
Ehhez járul a forgószínpad szellemes
használata: for-

gása a rajta mozgó szereplők mégoly
lendületes és látszólag öntörvényű hely-
változtatásainak is valami nem spontán,
mesterkélt, kívülről manipulált jelleget
kölcsönöz. S jellegzetes Ruszt-motívum a
statisztéria uniformizált aktivizálása is,
amely mintegy társadalmi teret von a
protagonisták köré; az esernyős ördögök
helyére itt esernyős udvari emberek
lépnek, akik mindent látnak, mindent
hallanak és mindent elfogadnak.

Ugyanakkor A fehér ördög egy meg-
határozott irányban továbblép minden
eddigi Ruszt-rendezésnél. Előadásaiban
eddig is jelen voltak az elidegenítés
mozzanatai - már csak a szakrális-rituális
vonásoknál fogva is -, de nem annyira
váltogatva, mint eggyé forrasztva az átélés
mozzanatával: azáltal, ahogy hőseit
túlemelte önmagukon, és helyzetüket,
sorsukat archetipikussá formálta,
egyszerre voltak önmaguk és önnön me-
taforájuk. Ezúttal azonban az előadás
egyetlen szólamon szól: az elidegenítésén.
A következetesen és invenciózusan
alkalmazott maszkok ennek csak külső
kifejezői; a rendező most határozottan
elmetsz minden olyan szálat, amely a
színpadot érzelmileg összeköthetné a
nézőtérrel. Minden idézőjelbe kerül,
semminek sincs primer, önmagáért szóló
jelentése, minden csak az egyetlen témát:
az abszolút hatalom ab-szolút
elembertelenedését jelenti. A hatalmasok
cselszövéseit megalomániássá duzzasztott
wagneri motívumok persziflálják, a
szerelmi jeleneteket viszont édes-bús-
giccses tangó szállítja minden valós érték
alá. Soha még Rusztnál ily fagyos
előadást! Webster Vittoriája legalább
veszélyhelyzetekben valóban férfiasan
bátor és korabeli nőhöz képest meg-
hökkentően okos; a törvényszéki jele-
netben például impozáns logikával és
szofisztikával hengerli le vádlóit. Ez
azonban most vajmi kevéssé imponál-hat a
nézőnek, hiszen Maronka Csilla Vittoriája
a statisztától statisztáig röppenő,
édeskésen kacérkodó Carmen kon-
vencionális operamozdulataival „főzi
meg" a bírákat; érvelésre már nincs is
szüksége. Ez persze inkább csak atelier-
sziporka, akárcsak Máriáss József pápá-
jának mefisztói, regisztert váltó kacagása,
amellyel bosszútervét megpecsételi.
Cornelia, a tragikus sorsú anya őrülési
jelenetében Webster alighanem valóban
lopott az általa igencsak tisztelt, bár csak
egyik jeles kortársaként említett
Shakespeare mestertől, de legalább vala-
melyest leplezni igyekezett ihlete forrá

sát, amikor Cornelia virágmonológját fia
nyitott ravatala mellé helyezte; Ruszt
viszont a ravatalt mellőzve Barta Máriát
nyílt Ophelia-paródiával sétáltatja körbe a
színpadon, ugyancsak azzal a célzattal,
hogy a néző még a kevés rokonszenves
szereplő egyikével se csábulhasson
azonosulásra. Cornelia esetében oldja meg
egyébként a legnehezebb feladatot, mert a
többi legalábbis ártalmatlan szereplőt már
könnyebb devalválni: Isabellából, a
megcsalt, majd ártatlanul meggyilkolt
hercegnéből nem nehéz a megunt és ebbe
belenyugodni nem tudó, terjengősen
kárpáló-lamentáló feleség prototípusát
előállítani, a naivul becsületes Marcellót
csak centikkel kel-lett arrébb tolni, hogy
egyszerűen bamba viktimológiai alany
legyen, az ifjú Giovanni herceg jövőjéről
pedig Webster-nek sem voltak illúziói. A
gyilkosok és intrikusok másfelől elvesztik
az egyet-lent, ami megemelhetné őket:
démoni nagyszabásúságukat. A
leggátlástalanabb hóhér, Lodovico gróf
már az expozíciós képben melodramatikus
gazemberként rohangál körbe a színpadon,
fogát vicsorgatva; az újdonsült pápa pedig,
hófehér palástját levetve, hófehér jéger-
alsóban szövi intrikáit. Ruszt imponáló
következetességgel száműz színi világából
mindent, ami akár együttérzésre, akár
valamiféle respektusra csábíthatna. A
hatalom nem azért tud pusztítani, mert
nagyszabású, mert koncepciózus. hanem
kizárólag azért, mert semmi nem
korlátozza; áldozatai pedig vagy bűn-
részesek, vagy ostobák.

És most érkezünk el a kritikus pont-hoz.
A fehér ördög ugyanis bámulatos
megszervezettsége ellenére sem tartozik a
valóban jelentős Ruszt-rendezések közé (de
csakis Ruszt munkásságán belül, az ő
legjobb mércéjével mérve értékelhető
alacsonyabbra). Ha azonban az okokat
keressük, nem tagadom: elfog némi
bizonytalanság. Vajon hol keresendő a
félsiker oka: a rendezői elgondolásban-e
vagy inkább csak a színészi megvaló-
sításban, és ha az elsőben, akkor ajánl-
ható-e jó szívvel Webster drámájához
másfajta megközelítési mód?

Egyfelől ugyanis Ruszt koncepciója
mintha túlságosan tisztelné Webstert, aki
elvégre mégiscsak rémdrámát írt, noha a
zalaegerszegi plakát és műsorfüzet ezt a
műfaji definíciót inkább csak ironikusan
használja. Webster ugyanis csak valóban
káprázatos drámaköltői nyelvezetében
mérkőzhet Shakespare-rel (amit viszont ez
a fajta interpretáció



nemigen tud érvényesíteni, sőt többnyi-re
inkább ballasztként vonszolja maga után);
ezen túl viszont hiányzik belőle például a
humor, és Ruszt humoros megoldásai túl
árulkodóan önkényesek, rémdrámájának
intellektuális-filozófiai muníciója pedig
kevés ahhoz, hogy egy előadás csak erre
alapozódjék. No persze, a gyilkosságok
Ruszt színpadán is rendre megtörténnek,
csakhogy - Webster szándékával
nyilvánvaló ellentét-ben - itt kizárólag
gazemberek és tök-filkók öldösik egymást.
És most nem-csak az „ártatlanokra"
utalok, hanem éppenséggel a bűnös
szerelmespárra is. Aron László kitűnő
gesztikus és mimikai hajlékonysággal
hajtja végre a rendező azon utasításait,
melyek Brachiano szerelmét első perctől
az utolsóig affektált, szenvelgő, üres
póznak, egy unatkozó kényúr hisztérikus,
csinált szeszélyének tüntetik fel. Csak hát
Webster Brachianója valóban a
közhelyesen „reneszánsz bővérűségnek"

nevezett egzaltált, végzetes szenvedéllyel
imádja a maga fehér ördögét. Az amalfi
hercegnő, mielőtt megfojtják, utolsó
szavával arról intézkedik, hogy beteg
gyermeke meg-kapja a nátha elleni
szirupját. Persze, ő pozitív hősnő; ám a
haldokló Brachianót Webster ugyanígy
tünteti ki: elhárítja szerelmének csókját,
nehogy ajkáról belehelje a mérget. Nagy
féltékenységi jelenetében pedig Webster
nem véletlenül lopott ismét kollégájától,
ezúttal a Caesarra féltékeny Antonius
kitöréseit véve kölcsön. Brachianót
Websternél nem az leplezi le, hogy
szerelme hazug, hanem az, hogy őszinte
szerelméért a hatalom birtokában minden
gaztettre képes. Vajon ha ezt a szerelmet s
ezzel együtt nemcsak minden őszinte ér-
zelmet, de a Webstert elsőrendűen jel-
lemző vadságot, féktelenséget is - ki-
küszöböli a rendező, marad-e, ami kár-
pótoljon, ami önmagában megálló drámai
világot alkosson? Úgy tűnik: az a jég-
hideg, monolitikusan taszító és kisszerűvé
csupaszított világ, amelyet Ruszt a
színpadra költött, nemcsak eltér a
Websterétől (ez még önmagában igazán
nem lenne baj), de intellektuális
tartalma, mondandójának izgalma vagy
újszerűsége sem elég erős ahhoz, hogy a
kiiktatott websteri valőrökért kárpótoljon.

Van-e azonban lehetőség arra, hogy a
szenvedélyeknek az az ábrázolása, melyet
a Jakab-kori rémdráma nyújt, a mai
korban ne hasson nevetségesnek, vagyis
ne provokálja pontosan azt a per-

sziflázst, melyet Ruszt most megkísérelt?
Lehet-e a XX. század végén hinni
Brachiano szerelmében, Cornelia anyai
fájdalmában, Marcello bumfordi becsüle-
tességében, Isabella bűntelen szenvedésé-
ben vagy Monticelso és a firenzei herceg
gonoszságának nagyszabású voltában?
Magam láttam példát hasonlóra, mégsem
idézem teljes meggyőződéssel. A sokak
szerint legizgalmasabb brit szín-ház,
„Anglia Kaposvárja", a nagy hírű
glasgow-i Citizens Theatre amal f i
hercegnő-előadása úgy formalizálta és sti-
lizálta a dráma világát, hogy mintegy
kipárolva a nevetségességet és a melo-
drámai jelleget, elemi tisztaságban szűrte
le a monumentalitást és a borzadályt.
Csakhogy e tragédiának (akárcsak egyéb-
ként a Kár , hogy kurvának) volt olyan
magva, mellyel a mai néző is viszonylag
kevés fenntartással képes azonosulni: a
hercegnő klasszikusan tiszta tragikus hős-
nő, aki őszintén és bátran szeret, szerelme
kedvéért nem követ el semmi vétséget, és
haláláig vállalja következményeit; férjül
választott intézője pedig legalábbis nem
méltatlan hozzá. Brachianónak viszont
legföljebb szerelme őszinteségéhez nem
férhet kétség, Vittoriáról pedig még ez
sem mondható el. Philip Prowse, az
előadás rendezője, 1984-ben egyébként
A fehér ördögöt is színre vitte, ezt azonban
nem láttam; a kritikák arra utalnak, hogy
koncepciójának lényege a felnagyítás, a
teátrálisan túlhevített szenvedélyesség
volt

„barokk horrorfilm", ahogy egyik bí-
rálója írta. Egészen más megoldás te-hát -
- de hogy hatékonyabb- s hatásosabb-e
Ruszt megközelítésénél, látatlanban el
nem dönthető.

Marad viszont egy további fogas kér-
dés: vajon nem vált volna-e Ruszt kon-
cepciója ha nem is tartalmasabbá, de

legalább művészi tökélyével lenyűgö-
zőbbé, ha 1. térszínpadon dolgozhat,
amely ehhez a színpadképhez s ehhez az
előadáshoz jobban illett volna, 2. ha erő-
sebb színészgárdával rendelkeznék, illet-
ve ha 3. hosszabb próbaidővel teheti
színészei vérévé ezt a magyar színészek
számára különösen nehéz játék-stílust,
hiszen őket kiképzésük és (aki-nek van)
szakmai múltjuk egyaránt a
hagyományos, átélésen (vagy annak mí-
melésén) alapuló, azonosulásra csábító,
pszichológiai alapozottságú játékmódra
képesíti? Ugyanis az elidegenítő játék-
nak is van „lelke", ha nem is olyan, mint
az azonosuló-átélőé; legtöbb színészével
Ruszt azonban - láthatóan kemény és
céltudatos munka után - csak odáig tudott
eljutni, hogy az elidegenítő játék
gesztikus-magatartásbelikülsőségeit többé
vagy kevésbé elsajátítsák. Le-mondott
ezúttal az előadást hordozó neves és
„rusztul" már szakavatottan beszélő
vendégművészek meghívásáról is; így a
kimagaslóan legjobb alakítást Monticelso
bíborosként az új színészi fény-korát élő
Máriáss József nyújtja, aki, úgy látszik,
minden stílusban otthonos lett. Az ő
alakítása ugyanis - méghozzá épp a
legtaszítóbb szerepben -- úgy idegenít el,
hogy közben, abszolút stíluson belül,
emberi hitele és tartása is van; kár, hogy
a hatásfokot némiképp lerontja a
hierarchián belüli kiegészítő párját, a
firenzei herceget játszó katona András
szürke, érdektelen, arc nélküli játéka. Az
utóbbi években ugyan-csak ismét
kivirágzó tehetségű Barta Mária mint
Cornelia ezúttal karaktere-sen, de
perdöntő eredmény nélkül birkózik
hálátlan feladatával, hogy groteszkké
idegenítsen egy szereplőt, akinek ese-
tében a rendező túl nyilvánvalóan állt oda
író és néző közé. A többiek közül

Maronka Csilla (Vittoria) és Nemcsák Károly (Flamineo) a Webster-drámában (Keleti Éva felvételei)



korántsem teljes értékű alakítást, de leg-
alább sodró tehetséget mutat Nemcsák
Károly; Flamineója ugyan inkább emlé-
keztet egy kedves magyar vásári lótol-
vajra, mint a gátlástalanul törtető ke-
gyencre, akiből ugyanakkor valami szinte
byroni világfájdalom árad („életunt gaz"-
ként említi Lodovico), de különleges,
selymes-artisztikus mozgása mellett já-
tékának fel-felvillanó kétértelműsége azt
mutatja, hogy ezzel a fiatal színésszel
Rusztnak érdemes nagyon sokat dolgoz-ni.
A többször is előnyösen feltűnt Rácz Tibor
(Lodovico) most passzívan merevül bele a
melodráma gazember-kliséjébe, az
ugyancsak tehetségesnek látszó Maronka
Csilla (Vittoria) pedig a hidegség
meggyőző felszíne mögött nem tud
mélyebb áramlatokat érzékeltetni. Áron
László (Brachiano) bravúr-mutatványáról
már szóltam; a szerep vitatható rendezői
felfogásán túl azonban itt is kevés a
mögöttes fedezet. Siménfalvy Lajos
Camillo szerepében túlságosan emlékeztet
a Mandragora Nicia mesterére; vagyis a
rendező felfogását átbillenti a tiszta
vígjátékba. A többiek se egyéni
hozzájárulással, se különösebb hibával
nem árnyalják a rendezői szándékot.

A kaposvári Átváltozásokban, a Katona
József Színház Ford-bemutatójában s most
A fehér ördögben egyaránt akadtak
figyelemre méltó és vitatható mozzanatok.
Egészében úgy látszik: a Jakab-kori
szerzőknek van jövőjük, legalábbis ebben
a mi XX. századunkban, amelyet egy
neves angol rendező úgy minő-sített, hogy
időrendben első drámája John Webster A
fehér ördögje.

John Webster: A fehér ördög (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Rendező: Ruszt József. Díszlettervező:
Csányi Árpád m. v. Jelmeztervező: Schäffer
Judit m. v. Dramaturg: Zsótér Sándor. A
rendező munkatársa: Kovács József, Frenkó
Zsolt.

Szereplők: Máriáss József, Katona András,
Áron László, Rácz Tibor, Siménfalvy Lajos,
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Tamás.

CSÁKI JUDIT

Jóccakát, anya!

Marsha Norman drámája a
Pesti Színházban

Marsha Norman darabjának - amelyet
Ungvári Tamás fordításában játszik a Pesti
Színház - kiindulópontja egy meg-
lehetősen abszurd élethelyzet: a halál-
helyzet. Azaz, a bejelentett öngyilkossági
szándék. Színházi értelemben ennek az
abszurditásnak persze semmi köze nincs
az abszurdhoz, még a groteszkhez sem,
sőt. Nagyon is hagyományos szerkesztés-
ben, hagyományos dramaturgiával dol-
gozza föl az író egy - az ilyen művek-ben
szintén hagyományos - rendkívüli este
történetét.

Két generáció van jelen a színpadon --
bár nemzedéki különbségük bizonyos
szempontból látszólagos. Anya és leánya -
mindketten felnőttek már, hiszen a lánynak
is felnőtt korú fia van - viszonyában az élet
és életösztön, illetve a feladott életösztön
birkózik egy-mással. Eleve erőtlen harc ez,
különös-képpen akkor, ha - mint itt - egyik
oldalon sincsenek érvek. Ebben az erőt-
lenségben azért még rejtőzhetne drámai
erő, ha az érvek helyén legalább motiváció
volna. Itt azonban a lány mind-végig
tudatosan, határozottan, elméletileg és
gyakorlatilag kidolgozottan, le-hengerlő
verbalizmussal képviseli önnön
kiábrándultságának körülbástyázott --és
persze hamis - igazságait; az anya viszont
csak puszta létével, már-már gyermeteg
reakcióival, értetlenségével, indulataival és
érzelmeivel „érvel" az élet-ösztön mellett.
Harcról, igazi vitáról nincs szó: az
anyának egyszerűen élet-igazsága van,
míg a lányának elszánt, hihetetlen nem-
akarása. Hogy az ő nemakarásában
iszonyú erők és energiák égnek semmivé -
abból már lehetne tragédia, ha erről szólna
darab.

Horvai István rendezésében nem tudott
kikerekedni a dráma, pedig színész-
vezetésben megtette a magáét. Vigyázott
arra, hogy következetesen és tisztán el-
különüljenek a frontvonalak, s arra is,
hogy minden konfliktust sejtető erő a
felszínre kerüljön. Az a néhány pillanat,
amikor az életért és az élet ellen folytatott
harc egymás elleni háborúskodássá válik,
majdnem hiába kapott különleges színpadi
hangsúlyt, hiszen önmagában

motiválatlan maradt, és más cselekedetek
motivációjává sem alakult. A néző-téren
ülő közönség nem egészen érti, miért akar
meghalni a lány, illetve nem tud
azonosulni az eltökélt öngyilkossági
szándékkal, bár Jessie elég sokszor el-
mondja, és szünet nélküli készülődése is
szándéka komolyságát jelzi. Az indoklás:
betegség, amely múlóban van, s
egyébként sem halálos; elrontott házas-
ság; félresikerült gyerek; feloldhatatlan
magány és kapcsolattalanság - de az
anyjával való vitában végül mindegyik-
ről tagadja, hogy az lenne az igazi oka
önként vállalt halálának. Egyéb utalások
szerint - elég nyakatekert módon - a halál
állapota válik ,vonzóvá": a csend, a béke,
a nyugalom.

Egyenlőtlen a két szerep kidolgozott-
sága. Méghozzá nem az öngyilkosságra
készülő lány javára az, hanem az anyáé-
ra. Az ő látszólag gyenge és kétség-
beesett ellenállásán keresztül valóban
kirajzolódik egy teljes élet s egy teljes
életfelfogás; míg a lány múltjáról és jel-
leméről összeállni képtelen részleteket
tudunk meg. Mindez persze döntően meg-
határozza a két színész lehetőségeit is.
Hiába van a lányt játszó Kútvölgyi Er-
zsébetnek mindvégig dramaturgiai irá-
nyító szerepe, a pontosabb, teljesebb,
hitelesebb figura az anyát játszó Tábori
Nórának jut - és csak részben azért, mert
övé a színpadi s az emberi igazság.

Leginkább a részletekre lehet figyelni -
annál is inkább, mert az egészről a
mintegy negyedórányi expozíció után már
mindent tudunk. Az alapkonfliktus nem él
annyira, hogy a végkifejlethez vezető út
igazi meglepetéseket tartogat-hatna: a
lényeg tehát unalmassá válik - maradnak
a mellékes mozzanatok. Csak a dráma
lényegéhez képest - mert egyébként
persze csöppet sem az a színészi játék.

Tábori Nóra mindvégig kiváló az anya
szerepében. Pedig szerepe nagyon nehéz;
a legkülönbözőbb helyzetgyakorlat-
jellegű mutatványokra van szüksége,
méghozzá úgy, hogy minden részlet egy
jellemhez, ugyanahhoz a személyiséghez
kötődjön, egységes alakítássá álljon
össze. Ez az anya életerős, pedig nem
erős, hanem nagyon is ki-szolgáltatott az
élet hézköznapi apróságaiban. Gyerekes
reakciókkal, olykor vígjátéki
közbevetésekkel, elszólásokkal borzad el,
iszonyodik mindentől, ami nem élet, nem
folytatás. Nem „okos"


