
volt, Major Tamással a címszerepben, de a
Déryné Színház is jó néhányszor műsorra
'tűzte már (1955; 1968 Iglódi István
rendezése; 198o - Tanya színház). A
klasszikus népi komédia a felszarvazott
„úrhatnám" parasztról mindig magas
hőfokú bemutatót eredményezett. A
Népszínház új vezetése hangsúlyozottan
nagy fontosságot tulajdonít az igényes
rendezői munkának. Legalábbis ez tűnik
ki az igazgató arra vonatkozólag tett
nyilatkozatából, miszerint az utazó társu-
latok művészi színvonalának biztosítását
többek között attól várják, hogy a szín-ház
elismerten jó rendezői is (Vámos, Ruszt,
Iglódi) rendeznek egy-egy előadást

Kétségtelen tény: az előadáson látszik,
hogy rendezője érti a mesterségét. Tech-
nikailag kifogástalan produkciót rendezett.
A képmutatásáról híres, arisztokratákhoz
dörgölődző Dandin György meg-
csúfoltatásának komédiája vérbő humor-
ral, ügyes színpadi ötletekkel, viszonylag
jó alakításokkal adatik elő. Itt nem beszél-
hetünk olyan értelemben vett széttörede-
zettségről éskoncepciótlanságról, mint a
Svejk esetében, ám a sikerről, valljuk be:
inkább Moliére mester gondoskodik. A
színpadkép ügyesen ötvözi a falusi pa-
rasztgazdára és a felkapaszkodott polgár-
ra jellemző környezetet, jó mozgásteret
biztosítva a sokszálú cselekménynek. A
hangszóróból kakas kukorékol, tehén bőg,
a színpadon háttal nekünk Miki, Dandin
legénye végzi reggeli szükségét: indul az
előadás, még Moliére nélkül. Ez a kis
jelenet megadja az egész játék alap-
hangulatát és jellegét, mely a vásári ko-
médiák eszköztárára épül s épít.

Nem idegen ez a játékmód a szerzőtől,
bár ez a műfaj is, minta Svejknél a kabaré,
hajlamos elmosni a rejtettebb gondolatot,
a komédia leplébe burkolt igazi írói
üzenetet.

A cselekmény lényegében egy dolog
körül forog: be tudja-e bizonyítani Dandin
az apósáéknak, hogy lányuk, az el-
kényeztetett úrikisasszony fűvel-fával
megcsalja? Angyalka természetesen még
nem csalta meg urát, ám az állandó fél-
tékenykedés és Dandin durva ostobasága
oda vezet, hogy végül is megpróbálja. A
felszarvazott férj saját maga hívja ki a
végzetet önmaga ellen, és a saját maga
által ásott verembe esik. A darab a hely-
zetkomikumok sokaságát kínálja, és a
rendezés él is vele. Igy élvezetes perceket
szereznek a „lepedős" jelenetek, a sötétben
botorkálás ötletei stb.

A humor itt is az egyik legerősebb
pontja az előadásnak, mégis ötletesebben,
látványosabban és a figurákra jellem-
zőbben valósul meg a színpadon. Ter-
mészetesen itt sem minden a komikum, de
ebben az előadásban legalább érvényesül
egy átgondoltabb egységre való törekvés:
hangsúlyozottan Dandin ostobaságát,
szűklátókörűségét, otromba modorát
karikírozza ki Ruszt rendezése. Nem
érthetünk ugyan egyet az olyan didaktikus
módszerekkel, mint a főhős minden
kudarchelyzetében megszólaló
tehénbőgés, mégis a színészvezetésben jól
érvényesül a rendezői cél: mindenki
furfangosabb és ügyesebb, szeretetre
méltóbb és szimpatikusabb, mint Dandin,
ez az ostoba, felfuvalkodott hólyag.

Sajnos a színészek többsége többnyire a
megszokott sémákat rajzolja elénk: a
cserfes szobalányt, a raccsolóan arisztok-
rata arisztokratát, a lornyonjával és csip-
kés zsebkendőjével egyaránt unalomig
ismert finnyás grófnőt stb. Három alakítás
az, amely egyéni ízt lop a szerepbe: ez a
Dandint játszó Siménfalvy Lajos, a
Csikaszt alakító Újvári Sándor és majd-
nem néma szerepében, mint Miki: Quin-
tus Konrád. Végeredményben itt is inkább
szórakozunk, mint elmélkedünk, de a
körülményekhez képest színvonalas
előadást látunk.

Hogyan foglalhatnánk immár össze:
mennyiben népszínház a Népszínház?
Egy biztos: nemcsak jó darabok kellenek
a jó előadáshoz, hanem jó rendezők és jó
színészek is. Azt hiszem, a Népszínház
nincs híján egyiknek sem, csak valahogy
rosszul „osztja meg magát". Nem hiszem,
hogy helyes lenne éles határt húzni tájoló
színész és pesti színész közé, mert ezzel
néző és néző között is határt kellene
szabni, mégpedig valamelyik rovására, és
ez nem egyeztethető össze a Népszín-ház
vállalt közművelődési feladataival.

Nehéz örökséget, sok vitás és megol-
datlan problémát kellett átvennie a szín-
ház új vezetőségének, érthető, hogy je-
lenleg is sok a gond. Reméljük azonban,
hogy az igényes szórakoztatás mellett
igényes gondolatébresztő előadásokat is
tervbe vettek, s egy igényes, minden
értelemben modern színházat fognak ki-
alakítani. Természetesen ehhez előbb
valamelyest egységes formanyelvre van
szükség. Gábor Miklós 1978-as szavai to-
vábbra is érvényesek maradnak: „Két-
ségtelenül nehéz munka lesz megtalálni a
közös formanyelvet, de hiába: ennek a
társulatnak még meg kell szülnie ön-
magát."

GYÖRGY PÉTER

Fehér házasság

Rózewicz drámája Kecskeméten

,Folytonosan boncolok; ez mu-
lattat, és ha fölfedeztem végre a
rothadást abban, amit tisztának
hisznek, és az üszkösödést abban,
ami szép, felemelem a fejem és
nevetek."

Flaubert E. Chevalier-nek 1838
decemberében

Ma már látható, hogy a fiatal Lukács A

modern dráma fejlődésének története című
könyvében tévedett, amikor a modern
dráma lehetőségeit sorra véve, a folytatást,
a nagy lehetőséget, a tragikum
fenntartásában, a szükségszerűség min-
denáron való létrehívásában vélte fel-lelni,
amikor - épp a fentiek okán - érdemén
felül ítélte meg Hebbelt, s mindennek
megfelelően minden meg-becsülése
ellenére is értetlenül tekintett Csehovra,
kinek művét így nem tekintette
alternatívának, további útnak.

Márpedig szemben a szükségszerűség
látszatát agresszíven őrző, a hagyományt
már-már üres konvencióvá merevítő
hebbeli tragédiával, épp Csehov vált a
modern dráma egyik alaplehetőségévé,
majd hagyományává. Csehov tárgyila-
gossága és megvesztegethetetlen józan-
sága distanciát eredményezett, a szerző
részvétele saját színpadán, alapvetően új
alapokra helyeztetett. Csehové a pontos,
így elkerülhetetlenül kegyetlen fel-
ismerés, hogy nem bizonyosak az élet-
tények összefüggései, az élettörténetek
egymásra hatása nem evidens, alapvető
kvalitások maradhatnak örökre össze-
függéstelenek, a párbeszéd ember és
ember között folyamatossága ellenére
csak látszat, meglehet, hogy az ember
bezártsága és félbemaradtsága végleges.
Csehov örököse e tekintetben bizonyosan
Beckett, s mindkettejüket mesteré-nek
vallja Rózewicz, akinek Fehér hátass á g á t

Balogh Géza fordításában, Beke Sándor
rendezésében játsszák a Kelemen László
Kamaraszínházban Kecskeméten.

Tadeusz Rózewicz már nem hiszi, hogy
a színpadon jellem-szituáció-sors
reprezentatív összefüggései ábrázolhatóak
lennének, a történelem alkotta embernek,
a szükségszerűség lovagjának tragédiáját
nála felváltotta a történelem által
megnyomorított emberi lény saját
személyiségéért folytatott harca. Azok a
problémák, melyekre Rózewicz választ
keres, nem történelmiek, hőseit mélyebb,



helyenként pszichológiai, nagyobbrészt
mitológiai mechanizmusok mozgatják,
amelyek konkrét időben és helyzetben kell
hogy kibontakozzanak. A Fehér házasság a
boldog, állandóan vissza-idézett
századvégen játszódik. Rózewicz
kihasználja s megvilágítja egyben azt a
nosztalgiát, amit a hetvenes és, úgy tűnik,
a nyolcvanas évek egyaránt érez-nek a
szecesszió iránt. Épít arra a narcisztikus
voyerizmusra, amellyel a jelen figyeli
önnön romlottságának hajnalát. Mert a
szecesszió roppant népszerű, hiszen
megfigyelésre érdemes a korszak, amikor
már minden sejthetővé vált, de még
semmi sem volt explicit a szellem azon
elriasztó tapasztalatai közül, amelyekkel
azóta is viaskodik. Mikor még ártatlannak
látszott minden. A világ tudottan rohadt,
de bejárt is, ismerős is volt, és épp ez az
ismerősség, otthonosság hiányzik a mai
napon,
s ezért fordul a divat újra és újra a sze-
cesszió felé.

Rózewicz világa valóban flaubert-i. Ott
rohadt, ahol megérintjük; elhülyült,
kiürült, szellemtelenített világ ez. El-múlt
és elmúlásukban tudomásul nem vett
dolgok helyén, hiányukban felsejlik a
semmi, az értelmetlenség egész világa,
mely ellen Rózewicz hőseinek szembe-
szállni nincs erejük.

itt, e világban, mint látni fogjuk, Erosz
a főszereplő, a konfliktus a testtől való
iszonyat, lélek és test kettéválásában,
egységének megszűnésében áll. A darab
puszta története egy mondat. Paulina
rettegése a szüzesség elvesztésétől,
iszonyata a másik nemtől. A polgár-család,
amelyben Rózewicz története végbemegy,
alapjában kettéoszlik. A színpadon két
világ jelenik meg, láthatóvá lesz a
felnőttek ostoba és terrorisztikus, és a
lányok, a két testvér, álom és valóság
határán tántorgó, rémületet és csodát
egyaránt magába foglaló világa. Maga a
felosztás is modern, újkori jelenség, a
generációk által felosztott világ épp a
századvég egyik terméke. Rózewicz
kamaszai kései leszármazottai Musil,
Wedekind majd Cocteau és Gide kama-
szainak, a modernség első, hátborzongató
hőseinek. A generációk között észlelt és
visszavonhatatlannak vélt szakadék
valójában sokkal mélyebb, igazabb
szakadékokra mutat, a kamaszok
iszonyata, világrémülete s undora reális,
normális, emberhez méltó álláspont.

Jogos a kamaszok iszonyata, mert
(Rózewicznél) a felnőttek tényleg infan-
tilisek, tűrhetetlenül ostobák, a legelké

pesztőbbek. Nem mondhatjuk, hogy
Jarry alakjaira emlékeztetnek, mert Jarry
ironikusan túlzott egy kicsit. Rózewicz
nem. Hősei abszolút egyértelműen reális,
életből vett alakok, más kérdés az, hogy
ijesztő tudomásul vennünk : ilyen a világ,
és ilyenek az ő felnőttjei.

Mert Apa elhülyült és otromba kan,
Nagyapus kéjleső incestussal kacérkodó
fetisiszta (sic!), Anya az élő szerencsét-
lenség maga, a Néni merő kielégítetlen-
ség. Világuk úgy, ahogy van: csőd.
Nyomorult, degenerált lények, egy közös
vonásuk van : Eroszhoz való torz - vagy
hipertrófiásan túlburjánzó, vagy
semmilyenné redukálódott viszonyuk.
Eroszról bőven lesz még szó, hisz az
egész előadás lihegés, ölelkezésre tett
kísérletek, kihívások és visszautasítások,
nárcisztikus felvillanások, fetisiszta
örömkeresések tárháza. Próbáljuk meg e
helyzet jellemzése előtt megragadni azt a
pár vonást, amellyel Rózewicz a
felnőtteket jellemzi, s kíséreljük meg ezek
értelmezését. Mindaz a kevés, amelylyel
Rózewicz jelöli figuráit, szimbolikus-
sá válik. Apa - Anyával kö: bemu-
tatkozó jelenetükben újsággal a kezében a
legnagyobb lengyel balneológus halálán
sopánkodik, közben nyög, fújtat,
tejszínhabot nyal. Mindez együtt elég
érthető. Rózewicz egyértelműen tud-
tunkra adja: akit látunk: senki. Elfelejtett,
lényegtelen, esetleges akárki.

Anya Bianka kelengyéjének felsoro-
lásával van elfoglalva, hosszan számlál-
gatja a csészék, poharak árait, miközben
merő szenvedés és szomorúság. Mind-
ketten már-már a képtelenség határáig
bárgyúak, épp hogy elhihető személyek.

Olvasgatják lányuk Paulina erotikus
vágyakkal teli verseit, és képtelenebb a
helyzet, mint eddig. Apa csak a disznó-
ságokra reagál. Anya pedig csak azt veszi
észre, itt is arról van szó, amitől ő retteg.

Náluk csak Nagyapus különb, ő a fel-
nőttek világának legelkeserítőbb alakja.
Vén szoknyavadász, és szeretne már
leszokni a kandúrkodásról de képtelen,
mert tudja, látnia kell, azzal sem változna
semmi. Öreg lett, de látja, hogy egy
cseppet sem bölcs. Tudja magáról, hogy
mi: szolgálólánykákat hajkurászó,
unokája fehérneműjét vásárló fetisiszta.
Éppoly mocskos, mint amilyen
szerencsétlen. Nagyapus világosan lát.
Egész elhibázott életében arra vágyott,
hogy beköszöntsön az öregség, a vágyak
kihunyjanak, s elérkezzen a tisztesség.
(Az, hogy az erotika Rózewicznél
főszereplő, s több is önmagánál, itt
érhető a leginkább tetten.) Az öregség
nem nemes, nem bölcs, a vágyak nem
múltak el, mindössze kínosabb lett az
élet. Attól ugyanis, hogy elmúltak az
évek, semmi sem változott minőségében,
a világban szerzett tapasztalatok, me-
lyekre Nagyapus az érettség reményét
alapozhatta, megöregedvén semmit sem
érnek. Ő maga sem hisz érvényességük-
ben, ő maga sem hisz értékükben. Marad
tehát az erotika: danse macabre-szerű
mozdulatokkal lihegni, kergetni a lányo-
kat, beismerni teljes tehetetlenségét.

Nincs ellenérve a világnak, amely
megállíthatná Nagyapust a
kandúrkodásban. Ad analogiam nincs
érv, ami Apát a bikaéletben vagy bármi
más gaztettben feltartóztathatná. A
világuk

Rózewicz: Fehér házasság (kecskeméti Katona József Színház). Varga Katalin és Tóth Máté



üres és elhülyült, magukra maradtak
kibírhatatlan tetteikkel. Nagyapus a nem-
zet pantheonjába vágyott, ezért leszokna
a szoknyavadászatról. De látnia kell. A
vágyott nemzet: nincs. Vagy ha van: hát
így is befogadja. Mert hasonlókból áll.

Nagyapus alakja tehát a legösszetet-
tebb, utalásokkal leggazdagabban át-szőtt
figura az egész felnőtt világban.

A felnőttek ilyen világával áll szemben
Paulina és Bianka lányszobája. Életük
alapkérdése Eroszhoz való vonzódásuk és
rettegésük. A főszereplők kamaszok,
kiket a világ titka vonz és taszít, akik
Eroszon kívül e világban semmi másra
nem lelhettek. Bár Eroszt mindenhol
megtagadják, hiszen a századvégen va-
gyunk, Erosz mindenhol felüti a fejét,
mindenben jelenlevő. Letagadott, így
mindenki őelőtte hódol, Erosz a világ
titka, ő az, akivel Paulina és Bianka
vágyakozva, kényszerűen szembenéz-
nek. Rózewicz kamaszai régi ismerősök.
Túl a fentieken ott bolyongtak már Szerb
Antal Ulpius házának éjjelében is, és ha
már nem is olyan veszélyesek, mint
például a Rettenetes gyerekek, hősei, még
mindig létezőek, élőek.

Mindenki és minden Erosztól függ,
végső soron ő mozgatja a szereplőket.
Vele száll szembe Bianka, amikor szü-
zességéhez ragaszkodik. Mert Rózewicz
alapkérdése a szüzesség. Annak kérdése,
hogy mit jelenthet Bianka nőiessége, iszo-
nyata a színpadon mindenütt megjelenő,
agresszíven szimbolizált falloszoktól -
Beke színpada kellő iróniával és distan-
ciával jelenítette ezeket meg. Mit jelent
rettenete a közösüléstől, iszonyata a
másik embertől, leszbikus vonzódása
Paulinához. Mit jelent a félelem minden
mástól, mit a rémülettel telt csodálkozás
saját testére, túl a pszichologizáláson mit
jelent Bianka alakja.

Számára a nőisége a priori védtelensé-

get jelent, kiszolgáltatottságot egy elvi-
selhetetlen, Apákkal és Nagyapusokkal
tarkított világnak. A szüzesség védelem,
fal, amely megálljt parancsol a világnak.

Bianka alakját tekintve egyfelől bizo-
nyosan szó van a pszichológiai jelentés-
ről is, a felnőtté válás általános gyötrel-
meiről, a kamaszlélek rejtelmeiről stb. De
Rózewicz számára nem ez volt a döntő,
amint Beke Sándor sem a „tavasz
ébredésének" kérdését állította rende-
zésének centrumába. A szüzességhez
való ragaszkodás mélyebb értelméről,
fontosabb jelentéséről van szó, ennek
költészetéről, amint azt a második rész
végén Holl Zsuzsa érzékeltette volt. Mert
a szüzesség elvesztése végső soron az
integritás feladását jelenti. Hasonulást
ahhoz a világhoz, amelyhez nem érdemes
hasonulni, a szüzességet elveszteni annyit
jelent, mint elveszteni önmagunkat, és
összetéveszthetővé válni.

Bianka nem akarja feladni szüzességét,
nem akar akarata ellenére hasonulni egy
kibírhatatlan világhoz, amely rég
kifordult önmagából, melyhez ha kö-
zeledik, úgy önmagát veszíti el. A szüzes-
ség elvesztésével végleg be kellene is-
mernie, hogy része ennek a világnak,
hozzá tartozik, holott ő épp ezt akarja a
legkevésbé. Be kellene látnia, hogy
függetlensége álom, hogy a világ duális
szerkezetének elfogadása elkerülhetetlen.
Hiszen monizmusa csak a szüzesség
állapotában tartható, ennek elvesztésével
a függetlenség hitét nem feladni naivitás.
Márpedig ehhez Bianka módfelett ra-
gaszkodik: mert a világ mocskos. Olyan,
mint Apa élete, így tehát nem szabad,
hogy köze legyen mindehhez. Nem
szabad szüzességét elvesztenie, még ha
szerelmes is Benjáminba. Mert az
alacsonyrendű szerves élet borítja el ezt a
világot, tűnik fel Rózewicz színpadán.
Bianka nem győz hova lépni, kikerülendő
a gombafalloszokat, nem tud

hova nézni a mindenütt ágaskodó nemi
szervektől, számára a világ merő iszony.

Egyetlen kiút lehetséges, a megvaló-
síthatatlan örök szüzesség, amely a rom-
latlanságot, a tisztaságot, az örökkévaló-
ságot jelenti. Ezért is oly fontos Bianka
nárcizmusa, komolyan, mélyen értett ön-
szerelme, melyet oly remekül valósított
meg Holl Zsuzsa.

Bianka, mielőtt lefekszik Benjámin
mellé nászi ágyára, megáll tükre előtt.
Lassan levetkőzik, s hirtelen menekülő
mozdulattal megnyitja a tükröt, s két lapja
(a patak vize) közé lép. Percnyi
menekülése önmaga felé, tüköréletébe -
utolsó kísérlete, reményvesztett gesz-tusa,
mielőtt odaadná önmagát a szó lehető
legmélyebb, teljesebb értelmé-ben.

A narcisztikus vonzalom elsősorban nem
pszichológiailag, hanem mitikusan érthető.
A narcisztikus szerelemben ugyanis
fenntartható aktivitás és paszszivitás
egyensúlya, akció és reakció egysége,
exhibicionizmus és voyeurizmus
azonossága, a világ még személybe zárt és
teljes.

De Bianka számára más, mint férje, mint
a heteroszexuális valóság nem adatott.
Hiába lenne személyisége megőrzésének
egyetlen útja ennek elkerülése, a lehetőség
ebben a világban nem adatott. Az egészség
ebben a világban a heteroszexualitás - a
világállapot teljes romlásának,
kiteljesedett bűnösségének okán -
tragédiát jelent. És ez Rózewicz valóban
roppant modern, korszerű észrevétele.
Nem szeretném, ha félreérthető lenne
mindez. Nem a szexuális perverziók
éltetéséről van szó. Arról viszont igen,
hogy nem világos a per-verzió fogalma, s
arról is, hogy a homoszexuális szerelem
értelmének, jelentésének meg nem értése
szellemi vakság.

Bianka ellentéte testvére, Paulina, aki-
nek éppúgy gyanús a világ, csak ő részese
akar lenni a nagy titoknak: bármi áron is.
Az ő jelenetei még rémületesebbek,
ártatlanság és romlottság széjjelbont-
hatatlan számára. Éppúgy évődik
Nagyapussal, ahogy Benjáminnal, mikor
levetkőzik előtte. O maga döbben meg a
legjobban Benjámin reakcióján, aki nem
malackodás nak és nem évődésnek tekinti
mindezt, hanem túl komolyan veszi,
rémületében visszavonul. Mert Bianka
vőlegénye szintén eltévedt, magába
roskadt ember. Nem érti világosan Bianka
rémületét, de tiszteli, és érzi, hogy
mindennek köze van ahhoz,

Varga Katalin és Holl Zsuzsa a Fehér házasságban



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.
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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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