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Az infantilizmus tükre

A Fehér házasság Egerben

Tadeusz Rózewiczet - még a hatvanas
években - úgy kezdtük emlegetni, mint a
„lengyel abszurd" Mrozek mellett legjel-
legzetesebb képviselőjét, s mellesleg ne-
gyedszázad múltán is elmondható, hogy
ők ketten a legnépszerűbb mai dráma-
írók hazájukban. De amíg Mrozek idő-
közben többé-kevésbé meghonosodott a
magyar színpadon (sőt, kimutatható bi-
zonyos Mrozek-hatás is az újabb magyar
drámában), addig Rózewiczet a legutóbbi
időkig kissé gyanakodva méregetjük. Ta-
lán mert munkásságán jobban felismer-
hető Beckett, Ionesco, Kafka hatása, s e
neveket nálunk sokáig bizonyos kultúr-
politikai fejcsóválás követte? Vagy épp
ellenkezőleg, azért utalunk Rózewiczcsel
kapcsolatban mindig a Beckett-hatásra,
mert a Rózewicz-színház számunk-ra, a
magyar színjátszási hagyományok felől
sokkal nehezebben közelíthető meg,
mint, mondjuk a mrozeki dramaturgia?
Hiszen aki felfedezi Rózewiczben Be-
ckettet, annak fel kell fedeznie azt a vitát
is, amelyet a lengyel drámaíró szociolo-
gikus szemléletű „költői színháza" foly-
tat a becketti metafizikával.

Tény, hogy az elmúlt negyedszázad
során voltak ugyan Rózewicz-bemutatók
nálunk, lengyel színházak is vendégsze-
repeltek egyszer-kétszer Rózewicz-da-
rabbal, de az áttörés, a lengyel író igazi
magyar megszólalása mind ez ideig vára-
tott magára. A két leginkább említésre
méltó előzmény Szikora János 1978-as
vizsgarendezése (Az éhezőművész elmegy,
Ódry Színpad) és a Fehér házasság 1980-as
kecskeméti magyar bemutatója volt (Be-
ke Sándor rendezésében). Az egri Fehér
házasság- a lublini Andrzej Rozhin ven-
dégrendezésében - több, mint az elmúlt
évad eseménye. Úgy tűnik, Rózewicznek
most először sikerült átszakítania-
áttörnie azokat a gátakat vagy barikádo-
kat, amelyek láthatatlanul mindig elzár-
ták őt a magyar közönség elől.

Az eltűnt történelem

„Mariage blanc" és „belle époque": ez a
szecesszió világa. Azé a szecesszióé,
amely mintegy a historizmus tagadása-
ként született meg. A Fehér házasság
Rózewiczének színpadáról mintha el-

illant volna a történelem. Olyannyira,
hogy már-már azon tűnődünk: ugyanar-
ról a Rózewiczről van-e szó, akinek mun-
kásságát méltatói „a háborús nemzedék
önéletrajzának", „a partizán nemzedék
számadásának" könyvelték el? Ugyanar-
ról, aki egykor így fogalmazta meg ars
poeticáját: „A történelmi tapasztalás, ame-
lyet a háborúból, a megszállás idejéből,
a hitlerizmussal való közvetlen összeüt-
közésből szereztem, a materializmus, a
realizmus, a szocializmus felé vitt, nem
pedig a metafizika felé"? Ugyanarról a
Rózewiczről, aki Kartoték című első
darabjával - melyben a Hős nem akar
kikelni az ágyából, de ez az ágy menthe-
tetlenül az utcán áll, azaz amelyben a
görcsösen magába gubózó magánszférán
is átjár a valóság, a történelem - nemcsak
szociológiai vonzalmát tanúsította, ha-
nem megteremtette a „nyitott dramatur-
gia" színházát is? A Fehér házasság szín-
helye viszont egy biedermeier szalon:
fülledt és zárt világ.

A legkézenfekvőbb irodalmi előzmény
a húszas évek Stanislaw Ignacy Witkie-
wicze, az Egy kis udvarházban írója, aki-
nek színházát a kitűnő korabeli esztéta,
Boy-Zelenski „szürkabarénak" nevezte,
s akinek említett (magyarul is olvasható)
darabja már eleve paródia volt: a moder-
nista Tadeusz Rittner azonos című szín-
művében „ibseni" szenvedéllyel leplezte
le az álszent polgári morált, ám Witkie-
wicz színpadán már a rittneri világ is
tótágast állt, mintegy leleplezendő a
leleplezést, s egyúttal megtagadva min-
den pszichológiai sémát, hisz az ő „kis
udvarházában" az elfojtás és a perverzió
valósággal beleköltözött a falakba, a tár-
gyakba, a tettekbe. A Fehér házasság
Biankája és Paulinája tejtestvérei Wit-
kiewicz Zoskájának és Amálkájának, akik
egyenesen a Rittner-darabhól, a század-
forduló modernizmusából léptek a wit-
kiewiczi „szürkabaréba". De ugyanígy
felfedezhetjük Rózewicz bakfisainak elő-
képét a múlt század végi Narcyza Zmi-
chowska A pogány nő című, máig nép-
szerű regényében: ott Bibiannának és
Paulinának hívják őket, s igazi (nem
metaforikus) szecessziós miliő leng kö-
röttük. A pogány nő szerzője, a realista
életképeket fantasztikus-szimbolikus fo-
galmi rendszerével összefűzve, egy korai
feminista elszántságával, az egoizmus-
ban, az önmegvalósításban kereste a tár-
sadalmi elkötelezettség morális forrását,
vagyis számára a szecesszió a bieder-
meier kellemesség szenvedélyes elutasí-
tása volt; ez az a „hamisítatlan" szeces-

szió, amely kétségbe vonja az otthon, a
melegség, a család, a kiegyensúlyozott-
ság, a józan ész, a jól berendezett élet stb.
kultuszát, s cserébe a maga keresetten
szép bútorait, a keresetten életképtelen,
kimódolt pszichikai magatartásformákat
kínálta. Rózewicznek - és immár nem-
csak a Fehér házasság Rózewiczének -
nagyon is köze van ehhez a szecesszió-
hoz, amelyet annak idején leginkább mo-
dernizmusnak neveztek, mondhatnánk,
alkati köze van: vonzalma a metaforikus
kifejezési módhoz, húzódozása a direkt
politizálástól, a demisztifikálás, a pro-
vokálás, az önprovokálás, az öngúny, a
szemérmesen takargatott romantikus
lelkiismeret, az erotikus képzetek és a
háttérben a „tájkép csata után" mindig
friss víziója - tipikus szecessziós attitűd.
Így aztán a Fehér házasság „kis udvar-
háza" egyszerre feudális és dekadens,
„beteg" és „egészséges": mindent ott
látunk benne, ami a tizenkilencedik szá-
zad végére jellemző volt. Azt a posztro-
mantikát is, amely csendesen „neo"-ba
ment át, s az „Ifjú Lengyelország" moz-
galom költőinek kissé őszintébb és több-
nyire gyenge verseiben, a maga kama-
szos éretlenségében virágba szökött. Ró-
zewicz bakfisai is ilyen verseket szaval-
nak, Narcyza Zmichowska modorában
összekapcsolva erotikus vágyaik ébredé-
sét a halál utáni dekadens nosztalgiával.

(Érdemes itt zárójelben megjegyezni,
még mielőtt az egri előadást közelebbről
szemügyre vennénk, hogy Cservenits
Jolán, akinek fordításában a Fehér há-
zasságot most bemutatták, megkísérelte
- egyébként az író biztatására - a darab
versbetéteit korabeli magyar szecessziós
versekkel helyettesíteni, ám Andrzej
Rozhin láthatóan idegenkedett e merész
magyarítástól, s visszatért az eredeti ver-
sekhez. Lehet, hogy a kísérlet megért
volna egy próbát; bár az is igaz, hogy
idegen ajkú rendező ilyen kalandra
nehezebben vállalkozhat.)

Rózewicz színpadán tehát látszatra
nyoma sincs a történelemnek. A kulisszák
nyárspolgári-feudális nyugalmat áraszta-
nak magukból, a „belle époque" csendes
sorvadása hatja át a világot, habár e kor-
szak szépségéről már annak idején is
megoszlottak a vélemények. Stanislaw
Brzozowski, a neves publicista és író pél-
dául „elgyerekesedett és eldisznult" kor-
szaknak nevezte, s Rózewicz akár mot-
tóul is választhatta volna Brzozowskit:
csupa visítás, röfögés, párzás e darab.
Csakhogy minden stílusban marad! Az
idő mozdulatlan: statikus és sűrű, mint a



krém. A historikum hömpölygő folyama
elvész a szemünk elől, a történelem leg-
feljebb a dolgok koloritjaként körvonala-
zódik, a történelmiség kitágult és mate-
rializálódott, leülepedett a dolgokban.
Ez a leülepedés nem egyéb, mint a fin de
siécle nehézkes elegye: maga a
szecesszió. A Fehér házasság csupa
szecessziós bútor és szecessziós vers,
csupa szecessziós szituáció és csupa
szecessziós ember. Tele van utalással,
áthallással, vissz-hanggal, sőt
beugratással, azaz könnyű benne
elveszni. Rózewicz - természetesen
továbbra is a „nyitott dramaturgia" elve
szerint - kész elemekkel operál, de a
valóság fragmentumait, „kivágásait" ez-
úttal nem egymás mellé, hanem egymás
fölé helyezi, felhalmozza és mozgásba
hozza őket: egyfajta metairodalmat mű-
vel. A darab bármikor elemeire bont-
ható, szétszedhető, a dramaturgia lényege
az összecsatolásban rejlik, abban, ahogy
az egyes „kész elemek" (azaz valóságtö-
redékek) átfolynak egymásba, ahogy az
egyes utalások-áthallások-visszhangok
megvilágítják és nevetségessé teszik
egy-mást, abban, hogy egyszerre több
néző-pontot is kapunk, hogy egyszerre
több síkon folyik a játék, mondhatni, egyre
több síkon, s minél több síkon, annál
lazább a szövete, annál kevésbé látni
rajta az író keze nyomát, a varrásokat-
öltéseket, mint-ha az anyag már maga
írná magát.

Épp e technikai virtuozitás a Fehér
házasság egyik csapdája: ha felszínesen
szemléljük, könnyű furcsálkodnunk raj-

ta, de ha figyelmesebbek vagyunk, épp
ettől nyílik meg a mű. A színpadi vonu-
lások-víziók kavalkádjában felfedezhet-
jük Wyspianski Menyegzőjét vagy Mal-
czewski szimbolikus festményeit, Wojt-
kiewicz képeinek „erotizmusát" stb. Ok
már annak idején ironikusan nézték a
nemzeti önismeretet és az öneszmélést
retorikusan, nemegyszer egyenesen da-
gályosan hirdető „Ifjú Lengyelországot",
ám Róiewicz már-már abszurdba hajló
módon konkretizálja a hajdani
szecessziós ceremóniákat, s a színpad
megtelik fallikus szimbólumokkal és
bábszerű állatstilizációkkal. Ez a
rózewiczi metafora lényege: a
felhasznált, kész elemek szó-
szerintisége.

A megjelenő történelem

Rózewicznél tehát nemcsak a szalonsze-
cesszió jelenik meg, hanem az a mélyebb
is, amelyből a szalonszecesszió született
és amelyen élősködött. Az író olyan pszi-
chikai magatartásformákat idéz, ame-
lyeknek az ideje lejárt, amelyek már rég
devalválódtak, ám kövületeiket mégis
őrizzük a társadalmi érintkezés banalitá-
saiban. A Fehér házasságban szinte per-
cenként elpattan az emberi kapcsolatok
„szokásjogi" varrata, s a Rózewicz-figu-
rák egyik pillanatról a másikra devalvá-
lódnak, elállatiasodnak, agresszív álmaik-
ból, szadista ábrándjaikból pedig a „törté-
nelmi" szecesszió pillant ránk, ami csupa
vihogás, bosszúszomj, méreg. Modoros-
ság és felfedezés. A próbababák és a fes-

tett bábuk szecessziója ez, a gyerekes
ceremóniák, a szerelmi és haláltáncok, a
circulus vitiosus szecessziója. Hideg
művészet, aminek a hisztéria az éltetője,
akár Maeterlinck fehér hercegkisasszo-
nyainak „melegházában", akár az imént
említett Wojtkiewicz A mérgező sütemé-
nyek cukrászdája című képén. A darab-
beli Bianka amolyan intézeti tónusú,
grafomániás, őrülten friss „költészetet"
művel, s Rózewicz költői virtuozitással
leli kedvét a pastiche-játékokban, ami a
magyar változatból így is, úgy is elvész.
(Például A pogány nőből vett pastiche-
szerű idézet egy ponton Krasinski Pokoli
színjátékának parafrázisa lesz...) Min-
denesetre a rózewiczi utánzatok-parafrá-
zisok-variációk mintegy annak a költé-
szetnek a „lelkét" igyekeznek megidézni,
amelynek borzalmas és elviselhetetlen
igazsága minden rá jellemző kamaszos
dadogás ellenére a szemét alól is
elővirított.

A szecessziót „erotikus stílusnak" is
szokták nevezni, s a Fehér házasságban
van egy jelenet, amelyet talán Edvard
Munch Madonnája inspirált: Bianka, az
Apa, a Nagyapa, az Anya, a Szakácsnő
szavaival egy egész korszak vallja meg
bűnösségét, amiért „mindent tisztátala-
nul látott"... Mélyértelmű komikum hatja
át e jelenetet, amely végül is nem egyéb,
mint annak a rejtett erotikának a
beismerése, amely a korszaknak a tiszta-
ság, a mártírkoszorú, a heroikus erények,
a test uralma alól felszabadított „mezte-
len lélek", a szüzesség tőrével ledöfött
bikák és egyéb szörnyűségek iránt táplált
vágyában felfedezhető. A szecesszió az
utolsó korszak, amely még komolyan
vette azt, amiből tizenötödik életévünk
után rendszerint viccet csinálunk, s ami-
ről legfeljebb idézőjelben beszélünk. Ró-
zewicz erős vonzalmat érez az idézőjeles
szóhasználathoz, mert az irodalomban
„rettenetes visszaélés történt a szavak-
kal". A szecesszió, a bakfis életkor - töb-
bek közt ez is idézőjel. Többek közt.
Mert nemcsak az. Rózewicz bakfisai,
akiknek, mint láttuk, megvolt a maguk
előélete a lengyel szecesszióban, minde-
nekelőtt stílust jelentenek. Ok azok az
utálatos, rosszmájú, agresszív és bájos,
ártatlan és kegyetlen serdülők, kiket a
modernizmus felfedezett magának; ők a
wedekindi szörnyű „tavasz ébredése", ők
a Wojtkiewicz megfestette megindító
infantilizmus. Fehér házasság! Kigon-
dolt, fennkölt ostobaság.

De hát Rózewicz nem a szecesszió elé
akar tükröt tartani, hanem a jelen elé.
Elénk. A darab 1973-ban íródott, az idő

Román Judit és Csonka Ibolya a Fehér házasságban



tájt, amikor a szecesszió divatja, „rene-
szánsza" felívelőben volt. Persze ez a
nosztalgia nemcsak a stilizált bútorokat
és a stilizált betűket, képeslapokat, deka-
dens slágereket jelenti, de ott van benne
az eszképizmus és a lázadás ellentmon-
dása is. A „szecessziós" otthon képe,
amelyet az ember meghitten, gázlámpá-
val vagy gyertyafénnyel berendez magá-
nak, hogy ekképp forduljon szembe a
világgal - egyúttal el is bújva előle. Azaz
ebben a lázadásban ott a visszatérés
vágya. Meglehetősen homályos nosztal-
gia ez egy amúgy is homályos korszak
után: vágyakozás, amely elérzékenyül
önmagán, s lehetetlenné teszi a tisztá-
zást. Rózewicz azonban nem ijed meg e
homálytól, mindent szigorúan konkreti-
zál, és megírja a Fehér házasságot, ami
így végül is történelmi darab. Történelmi
művek pedig, mint tudjuk, olyan-kor
szüleinek, amikor a kor kételkedni kezd
önmagában, keresi önnön formáját s
értelmét, és a források felé fordul, hogy
ott lelje meg identitásának történelmi
gyökereit. Ebben van egy adag képmuta-
tás, hisz minden kor tudja, hogy a tradí-
cióban önmagának keres támaszt és iga-
zolást; és van egy adag kockázat, mert a
múlt, különösen ha egy olyan kíméletlen
író tart eléje tükröt, mint Rózewicz, más-
nak mutathatja a jelent, mint amilyen-
nek az látni szeretné magát.

Az eltűnt mítosz

Andrzej Rozhin, a lublini Osterwa Szín-
ház igazgató-főrendezője nem először
rendez hazánkban. Tavaly már színre
vitte Debrecenben Stanislaw Tym A hajó
című darabját, tanúsítva, hogy jó érzéke
van a megemeltebb, groteszk játékosság
iránt, amely a mai lengyel színpadi iroda-
lomnak mintegy „anyanyelve", termé-
szetes megszólalási módja; benne a szí-
nésznek tisztában kell lennie azzal, hogy
ő elsősorban eleven metafora a színpa-
don, gesztusai és szavai nem „egy az egy-
ben" értendők, hanem bizonyos áttétel-
lel. S éppen ebben áll a lengyel drámák
magyarországi színre vitelének egyik fő
bökkenője: a mi színházi tradíciónk sok-
kal realistább és főképp színészeti eszmé-
nyeink sokkal „szószerintibbek"; a meta-
forikusságot a gyakran ugyancsak pejo-
ratív hangsúllyal emlegetett „rendezői
színházzal" szoktuk egybefűzni. Rozhin
A hajóval mégis figyelemre méltó ered-
ményt ért el Debrecenben, majd saját
együttesével vendégjátékra érkezett, ép-
pen Rózewicz Fehér házasságával, ame-
lyet nemrég rendezett meg Lublinban.

Habár nem ez volt Rozhin első Fehér
házasság-rendezése: már 1979-ben - négy
évvel a varsói ősbemutató után - színre
vitte Olsztynban a darabot, amely azóta
Rózewicz legtöbbet játszott és (mint
egyik lengyel kritikusa írja) „legtöbbet
félreértett" színműve lett. A Rozhin-féle
előadást viszont az író intencióinak mély
átérzése miatt dicsérték a hazai kritiku-
sok, s mi, akik láthattuk Debrecenben a
lublini változatot, és most láttuk az egrit,
elsősorban azt csodáljuk benne, hogy
sikerült áthidalnia a kétféle színjátszási
hagyomány és a napjainkban is
olyannyira különböző lengyel és magyar
szín-padi „anyanyelv" közti szakadékot.
Ennek köszönhető, hogy Tadeusz
Rózewicz vég-re méltó és autentikus
tolmácsolásban jutott el a magyar
publikumhoz. (Már akihez eljutott;
ugyanis a június eleji bemutató után alig
néhány előadást játszottak Eger-ben.
Biztató ígéret viszont, hogy az őszi
széria előtt a lengyel rendező ismét ide-
látogat a felfrissítő próbák levezetésére.)

Túl ezeken a nem lényegtelen, mégis
általános jellegű megállapításokon, kö-
zelebbről is érdemes szemügyre vennünk
Rozhin Fehér házasság-rendezését. Annál
is inkább, mert a darab születése óta
immár másfél évtized telt el, s noha a
szecesszió divatja máig tart, mégis e „re-
neszánsz" mai társadalmi aspektusa más,
nem olyan hangsúlyos és nem annyira
jellemző, mint születése idején. Hogyan
veszi hát kézbe a mai rendező ezt a teg-
napi „történelmi" darabot? Mit jelent ez

a mai távlat a Fehér házasság értelmezé-
sében? Ha erre akarunk felelni, a legta-
nácsosabb a darab sokat vitatott utolsó
jelenetéből kiindulnunk. Bianka, mint-
hogy retteg szüzessége elvesztésétől,
iszonyodik a másik nemtől, „fehér házas-
ságra" vágyik, megvívja ágyharcát Benja-
minnal, aki a darab végén immár törvé-
nyes férje, majd megáll a tükör előtt,
leveti kesztyűjét, kalapját, kibújik ruhá-
jából, és mezítelenül, fiús hajjal odalép a
férfi elé. „A fivéred vagyok" - mondja.
Erre kizárólag az éretlen eltökéltség ké-
pes. Hát nem Gombrowicz Operettjének
Albertinkája ő? Egy kicsit az is. „Hisz
ugyanaz a »belle époque« ott is, itt is,
ugyanazok a feleslegessé váló kosztümök,
ugyanazok az allúziók" - írta a darab
egyik legelső elemzője (Marta Piwinska).
Egy másik méltatója (Jan Klossowicz)
Rózewicz összegyűjtött drámáinak 1988-as
kiadásához írt tanulmányában viszont
„alapos tévedésnek" nevezi a két finálé
ilyetén összevetését. Azt mondja: „Mind-
két meztelenség, Albertinkáé is, Biankáé
is, a részvétel visszautasítását jelenti:
nem akarnak részt venni abban, ami
megköt és deformál, abban, ami erősza-
kos és visszataszító. De a Gombrowicz-
féle meztelenség örömteli és győzedel-
mes, akár a Kilencedik szimfónia, noha
mélyen, valahol nagyon mélyen megke-
seríti az öncsalás, mégis örömteli és dia-
dalmas, mert mitikus - mint »a legbizar-
rabb és legocsmányabb öltözékekbe zárt
ember álma a meztelenségről«. A Róze-
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nemzedékváltás, az „elszakadás" meséje,
ami még ma is annyi vihart kavar, de ott
van a lázadás, a test és lélek dualizmusa,
amely mindkettőt elpusztítja, ott a gye-
rekkor és a felnőttség áttörhetetlen válasz-
fala, a nemek háborúja, a meg nem értés,
a „tisztátalanság" és még megannyi máig
ható szecessziós mese. . . Mindez állan-
dóan, már-már mitikusan hat, hisz ilyen a
gondolkodásmódunk. Rozhin azonban
felfedezi a Fehér házasságban azt az ero-
tikus komédiát, amely nem szerelmi víg-
játék, nem pikáns francia bohózat, amely-
ben se szégyenlősség, se prédikáció, se
pornográfia nincs, de amely tökéletesen
összezúzza „mitikus" nosztalgiáinkat.

Ebben a törekvésben kitűnő segítő-
társa Andrzej Markowicz, aki Lublinban
is, Egerben is a díszletet és a jelmezeket
tervezte: a látványnak, e látszólag oly
zsúfolt, mégis minden részletében öko-
nomikus és jól funkcionáló játéktérnek
nagy része van abban, hogy Rózewicz
minden meséje metaforikus lesz. A tör-
ténet nemcsak önmagát jelenti, hanem
minket, nézőket is. A századfordulós „kis
udvarház", a lengyel biedermeier, ez a
világtól hermetikusan elzárkózott világ,
amelyet a lányok ifjonti „végel-
gyengülése" szétfeszít, lemeztelenít, egy-
szerre lesz „örök érvényű" és itt, most
aktuális: minden egzotikumával mara-
déktalanul hozzánk szól.

A megjelenő mítosz

Ha már módunkban volt a lublini elő-
adást is látni Debrecenben, papírforma
szerint kínálkozna külön-külön szólni a
két együttesről, a szerepértelmezés elté-
réseiről vagy a színészi alakítások mű-
vészi súlyáról. Azt hiszem, ez esetben ez
mégsem lenne célravezető, nevezetesen
azért nem, mert óhatatlanul kicsinyes

és ezáltal igazságtalan méricskéléseknél
kötnénk ki; tudniillik a két változat meg-
döbbentően hasonlított egymásra. A ha-
sonlóság kissé nyugtalanító is lenne (azt
mondhatnánk például, túlzottan „másolat"
a magyar verzió a lengyelhez képest), ha
az egriek nem nyújtanának ugyanolyan
lelkes csapatmunkát, és nem értenék
ugyanúgy az általuk eddig nem „beszélt"
színpadi nyelvet, mint a lubliniak.
Valóban Andrzej Rozhin minden
bizonnyal a karizmatikus színészvezetők
közé tartozik, másképp a színészi beava-
tás és azonosulás e különös jelensége, ami
mifelénk igazán ritka fenomén, nem is
jöhetett volna létre. De túl ezen, az egri
előadásnak van sajátos többlete, amiről vi-
szont mindenképp beszélnünk kell: Cson-
ka Ibolya alakítása Bianka szerepében.

Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Csonka
Ibolya Biankája teszi ezt az igen érzékeny
és értő Rózewicz-interpretációt a színházi
évad eseményévé. Rá nem nagyon illik az
iménti hasonlat, noha első benyomásra
úgy tetszik, ő is ugyanolyan meglepően
jól érti és „beszéli" az eddig ismeretlen
színpadi nyelvet, mint a többiek, csak -
mondjuk - valamivel „perfektebb". De
aztán rájövünk, hogy az ő esetében
másról van szó, bizonyos alkati-szakmai
nyitottságról, aminek következtében a
másfajta rendezői-művészi el-várás nem
annyira „tanulást" jelent számára, mint
inkább inspiratív erőt: új kreatív folyamat
kezdetét. Emiatt jellemzi Bianka-alakítását
elragadó frissesség és teljesség: egész
személyiségével reflektál a szerepre, s
ettől nemcsak megmutatja a figurát,
hanem Biankaként él és lélegzik a színen.
Otthonosan egy olyan stiláris világban,
amelyben eddig nem-igen létezhetett. Ám
ahhoz, hogy létezhessen benne, semmit
sem kellett feladnia színészi
integritásából - hogy a többiekre ez
mennyire áll vagy sem, azt végső soron a
Fehér házasság őszi szériája döntheti el,
amikor is kiderül, hogy Rozhin rendezői
„mágiája" tiszavirág-életű vagy tartós
csodát teremtett-e -, de Csonka Ibolyában
épp az a bámulatos, hogy önmaga marad,
és mégis más nyelven „szól". Mint aki
mindig is tudta, hogy a színészi integritás
nem bezárulást, lehatárolódást jelent,
hanem készséget, impulzusvárást, alkotói
igényességet, s akit így az „új iskola" a
legtermészetesebben gazdagít, a
kibontakozás új lehetőségét nyújtva.

Egyszerűbben ezt úgy is lehetne mon-
dani, hogy Csonka Ibolya ma alighanem a
legideálisabb Bianka. Szerepének dra-
maturgiailag is különös súlya van. A

wicz-féle meztelenség nem mitikus, ha-
nem tragikus: az »otthon elhagyásának«
kísérlete itt a mitikus szférán kívül törté-
nik, s így legfeljebb tűzáldozat lehet."

Rozhin felfedezhetően ez utóbbi ma-
gyarázattal ért egyet (anélkül, hogy olvas-
hatta volna a tanulmányt, amely később
jelent meg, mint a lublini bemutató),
egyszerűen azért, mert másfél évtized
távlatából hangsúlyozottan történelmi da-
rabnak látszik a Fehér házasság , s Róe-
wicz történelemképében épp a mítosz-
rombolás az egyik legfontosabb tényező.
Ő ugyanis nem szeretne Wyspianski sor-
sára jutni, aki maga is mítoszt rombolt,
mégis mítoszt teremtett: erre kell neki a
mozaikszerű szerkezet, a „kész" valóság-
elemek halmozásának „nyitott drama-
turgiája", mely szétszedhető és összerak-
ható. Rozhin ezt érti és ezt közvetíti a
legjobban Rózewiczből. Szerinte az író
elsősorban azt akarja elérni, hogy szem-
benézzünk a fin de s i éc l e -h ez való von-
zalmunkkal, az ennek mélyén rejlő indí-
tékokkal. A kép, ami megjelenik előttünk,
egyszerre festi lázadónak és meg-hittnek a
szecessziót. S abban, ahogy ezt felidézzük
- ahogy ez az előadás felidézi -, jó adag
szándékos szentimentalizmus,
ripacskodás, megbocsátás és harag van.
Mindezt talán jobb lenne idézőjel-ben
mondanunk, de épp szószerintiségé-ben
sokkírozó. Miközben tudjuk, hogy nem
szabad szó szerint vennünk. Rozhin rejtett
iróniájával mintha azt mondaná: olyan
nekünk ma a szecesszió, mint a középkor
a romantikusoknak. Titokzatos,
„misztikus", már-már mitikusnak tetsző
kor, amelynek mesevilága a jelen ön-
ismeretének a kútja. Ebben a tónusban
szólalnak meg Egerben Rózewicz sze-
cessziós „meséi" e századfordulós ál-
középkorból. A legfontosabb talán a
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Fehér házasság világa kettéoszlik: a fel-
nőttek ostoba, mocskos, álszent miliőjére
és a két bakfis túlfűtött, infantilis
lázadására. Bianka egyrészt egyfajta dra-
maturgiai lencse, amely magába gyűjti a
két világ impulzusait, s azokat kifordítja
önmagukból (leleplezi őket), másrészt -
híven a rózewiczi dramaturgia alapelvei-
hez - az infantilizmus görbe tükrét tartja
saját „történelmi" szerepe elé (leleple-
zendő a leleplezést), de a nézők mai gon-
dolatai és érzései elé is. Tulajdonképpen
az infantilizmusnak erről a tükréről szól a
darab: arról, ahogy Biankában meglátjuk
önmagunkat. A rózewiczi dráma képlete
mintegy implikálja is a brechti szí-
nészeszményt. Mindenesetre Csonka Ibo-
lya mindezt játszhatná hidegen, okosan,
kiszámított pontossággal, „elidegenítve".
De nem ezt teszi. Kettős szerepet él: a
„történelmit", a szecessziós lányalakét és
a tükörszerepet. S ezt a lehető leg-
természetesebben teszi, mint aki azt is
tudja, hogy a színpad a színésznek mindig
kettős élet. Rózewicz voltaképp nem is
tett mást, mint építve erre a kettősségre,
kettős dramaturgiai funkcióval ruházta fel
Biankát. Csonka Ibolyának van bátorsága
és tehetsége, hogy az író szándékos és
megszerkesztett mozaik-szerű
valóságlátása mögött - legalábbis a maga
szerepére érvényesen - felfedezze az elemi
egységet. Ez az egység a színész felől
nézve nem egyéb, mint saját alkotói
integritása. Vagyis igen egyszerű és magá-
tól értetődő dolog. Annak, aki képes rá.

A nézőtérről azonban csodának látjuk.
Csonka Ibolya Biankája egyszerre hami-
sítatlan Rózewicz-hősnő és több is annál:
a színészi jelenlét modellértékűvé, már-
már mitikussá teszi. Miközben a színész
könnyed természetességgel átlépi azt a
szakadékot, ami Rózewiczet és a magyar
színjátszási módot elválasztja egymástól.
Talán észre sem veszi. De épp e könnyed-
ség és természetesség benne a csodálatos.
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BÉCSY TAMÁS

Zsivago a színpadon

Ha a regényből nem sikerült - nem sike-
rülhetett - valódi drámát írni, a szolnoki
Szigligeti Színházban igen jó színpadi
mű-alkotás született Boris Paszternak
Doktor Zsivagójából.

Miért nem sikerülhetett a regényből jó
drámaszöveget írni? Minden dráma tör-
ténete az emberek közötti kölcsönös vi-
szonyok gyors változásaiban ragadja meg
az embernek az adott korra jellemző sor-
sát - a sorslehetőségek egyik változatát.
Igazi, jelentős dráma nem lehet meg e
kettő: a gyors viszonyváltozások és az
ezekben megjelenő sors nélkül. A dráma
csak dialógusban megjelenő műformája
még azt is megkívánja, hogy az adott
törekvéseket megvalósító emberek éle-tét
meglehetősen határozottan látható
erővonalak formálják sorssá.

Az igazi, jelentős drámához mindezeken
túl még az szükségeltetik, hogy a sorsokat
kiformáló erővonalak jelentései a
kölcsönös viszonyokon keresztül válja-
nak átélhetővé. Vagyis például a háború
csak az emberek kölcsönös viszonyaiból
absztrahálódva kaphat valamilyen általá-
nosabb vagy konkrétabb jelentést. Re-
gényben azonban ez a jelentés közölhető
akár az író reflexiójaként, akár olyan apró
jelenetek-jelenetsorok ábrázolásából
sugárzó jelentésként, amely jeleneteket a
főalak, a többi alakhoz való kölcsönös
viszony nélkül, csak szemléli, s e szem-
lélődés eredményeként alakul ki benne a
háború valamilyen konkrét jelentése. Es
az így kialakult jelentések bőven hozzá-
járulhatnak sorsának, a világhoz való
viszonyának vagy szellemi arculatának
rajzához. Paszternak regényében is ki-
alakítják mindezeket Zsivago benső él-
ményei: temetés, vihar, a szélzúgással és
villámlással, a csillagos ég, a holdvilágos,
fagyos éjszaka stb. Drámában ezek az élet-
jelenségek ugyancsak azért nem alakít-
hatják a főalak sorsát, mert nem dialógus-
váltásban, vagyis nem kölcsönös viszo-
nyokban megjelenő életjelenségek.

Ugyanakkor kétségkívül vannak életek,
nagyon fontos és lényeget hordozó életek,
amelyek lassan érlelődnek sorssá; és nem
is pregnánsan látható, hanem
meglehetősen rejtett erővonalak kereszt-
tüzében.

Lehet külön-külön regényt is, drámát is
írni a századforduló Oroszországáról, a
világháború, majd a forradalom, továbbá
a polgárháború időszakáról. Paszternak e
periódusok mindegyikét mint olyanokat
komponálja címadó szerep-lője köré,
amelyek egyike nélkül sem lehet teljes a
sorsa; pontosabban annak a valósághoz
való viszonynak és szellemi arculatnak a
sorsa, amelyet Zsivago testesít meg.
Zsivago sorsa az említett idő-szakok
malomkerekei között alakul ugyan, de
megjelenésmódjában a malomkerekeket
korántsem mindig az alakok közötti
kölcsönös viszonyok jelenítik meg. Az
például, hogy a háború és az utána
következő nyomor miképpen formálja a
hős sorsát és szellemi attitűdjét, a re-
gényben zömmel írói reflexiókban és az
ő benső világára a példa, a tanulság jelle-
gével ható apró jelenetek révén válik
apercipiálhatóvá. Az orvos sorsát első-
sorban nem ő alakítja aktívan; ő sodródó
ember, akinek sorsát a körülmények reá
tett hatása és ezeknek általa meghozott
érzelmi értékelése teszi ki, nem pedig az
ő aktív részvétele a viharzó körülmé-
nyekben. A valósághoz fűződő kapcsola-
tának alakulását, világképének formáló-
dását, sorsát stb. elsősorban talán nem is
azért nehéz drámában megírni, mert puha,
passzív, csak sodródó ember. Hanem fő-
ként azért, mert minden, egyéniségére,
gondolkodásmódjára stb. vonatkozó min-
den lényeges kérdés az ő benső világában
formálódik a reá tett benyomások,
élmények, hatások alapján. A regény eze-
ket benső világának leírása, benső mono-
lógok révén, illetve a tárgyi-természeti
környezet analogikus leírásával jeleníti
meg, a házak, az utcák, a tájak, az időjá-
rás pompásan érzékletes jellegében-mi-
néműségében. A regényben ezek a leírá-
sok jóval többek puszta hangulatiságnál;
úgy tartoznak a hegeli-lukácsi tárgyias-
ságokhoz, hogy a mű intenzív totalitását
biztosítják. A drámavilág természete vi-
szont a mozgások totalitása révén érzé-
kelteti azt az intenzív totalitást, amely az
alakoknak a kölcsönös viszonyok tartal-
mait rögzítő állásfoglalásában tárgyiasul.
A regényben a háborúval és a forrada-
lommal, illetve a polgárháborúval kap-
csolatos állásfoglalások igen sok apró, a
főalaktól gyakran független jelenet-
mozaikokban jelennek meg. A regény-
ben - másfajta jellegzetességet említve -
két ember sorsának összefüggését akkor
is nagyon plasztikusan lehet megérzé-
keltetni, ha ők sohasem vagy csak egyet-
lenegyszer találkoznak, vagyis ha nincs,


