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Lassan sorozattá rendeződnek a Radnóti
Színház Ibsen- (és Strindberg-) bemutatói. S
ez rendjén is van egy magát a polgári értékek
megőrzőjének és ápolójának tartó színház
esetében. A kérdés az, hogy e be-mutatókkal a
színházi alkotók csupán tisztelegni akarnak e
két, a polgári értékeket a legkomplexebben
megjelenítő drámaíró nagysága előtt, avagy a
drámák előadásaival élő problémákról tudnak-e
beszélni? Fogalmazhatnék egyértelműbben is
(idézve számos hivatásos és nem hi

vatásos néző értetlenkedő kérdéseit): kinek kell
ma Ibsen? Tud-e nekünk valamit mondania múlt
századi drámaköltő? S még konkrétabban: mit
lehet kezdeni a sokak által legunalmasabbnak
tartott alkotásával, a múlt árnyaival viaskodók
tragédiáját megidéző Rosmersholmmal sors-
problémák iránt érzéketlen korunkban? A Rad-

Végvári Tamás (Kroll), Kováts Adél (Rebekka)
és Bálint András (Rosmer)

nóti Színház meggyőzően válaszol e kérdé-
sekre.

Mindenekelőtt azzal, hogy egyáltalán Ibsent
játszik, s ezáltal hitet tesz azon drámaíró mellett,
akinek hatása meghatározó a huszadik századi
drámaművészetre. Egyszerre kezdet és vég. Lu-
kács György - akire mostanság nem ildomos hi-
vatkozni, de ettől igazságai nem vesztik érvé-
nyüket - A modern dráma fejlődéstörténetében
kíméletlenül pontosan elemezte ezt a kettőslé-
nyegűséget; azt, hogy Ibsen műveiben csaknem
minden dramaturgiai megoldás (az intrikus cse-
lekménymozgató szerepe, a véletlenek, a nagy-
jelenet, a rezonőr jelenléte stb.) részint a
romantikus, részint a francia jól megcsinált
drámából eredeztethető, de azt is, hogy ezek a
megoldások mennyiben mutatnak túl a mintákon,
s milyen drámatechnikai és szemléleti újításokat
eredményeznek. George Steiner szerint
Ibsennel újra-kezdődik a dráma története, más
esztéták (például Peter Szondi, Robert
Brustein) szerint vi-
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szont a drámai műnem huszadik századi haldok-
lásának korszaka éppen Ibsennel kezdődik.
Mindkét vélekedés igaz; nézőpont kérdése,
hogy az ibseni drámaírás mely aspektusát vá-
lasztják a szerzők elméletük vezérgondolatául.

Az életművön belül a Rosmersholm megítélé-
se különösen ellentmondásos. Lukács az író
legmélyebb tragédiájának tartja, Kárpáti Aurél
tiszta sorstragédiának, Brustein - akárcsak
Ibsen modernkori méltatóinak többsége - alig
tesz említést a műről. Sajátos ellentmondás
kíséri a drámát: az irodalmárok, a
drámatörténészek ugyan elismerik remekműnek,
de a színházi emberek egyre inkább ódzkodnak
a színrevitelétől. Mi lehet ennek az
idegenkedésnek az oka? Talán a legtalálóbban
Péterfy Jenő és Kárpáti Aurél nem éppen mai
keletű, de ma is igaz megállapításaiban rejtőzhet
a válasz. Péterfy szerint itt „nem annyira az
alakok beszédére, mint inkább a gondolataira
kell vigyáznunk," míg Kárpáti arra utal, hogy „a
Rosmersholm hőseinek sorsát nem a
cselekmény, hanem jellemük determinálja,"
azaz a darab „drámai struktúrája tiszta pszicho-
lógia" - márpedig a pszichológiai műértelme-
zéstől a modern színház szinte teljesen elszo-
kott. (Ez még a ma is lélektani realistának mon-
dott magyar színházra is érvényes.)

Holott ez a dráma nemcsak az ibseni életmű
egyik legtipikusabb darabja, hanem problemati-
kájában rendkívül sok mai asszociációt is kínál. A
Rosmersholm az ibseni analitikus dráma mes-
terműve: a múlt eseményei ebben a darabban
szervesen beleépülnek a jelen történéseibe, s
meghatározzák a szereplők sorsát. A kapcsolat a
külvilág és a főszereplők, Rosmer és Rebekka
West között tökéletes egyensúlyban van, a drá-
ma minden motívuma pontosan kiegyenlítve,
mintegy hálót alkotva fonódik össze.

Ez a dráma azonban nemcsak s nem
elsősorban a múlttal való hadakozás drámája, s
nem is csupán lelkiismereti dráma. A
Rosmersholm mindenekelőtt a választás
lehetőségét vagy képtelenségét vizsgálja. S mint
ilyen, mai szóval tipikus értelmiségi dráma.

Rosmer életében összesűrűsödnek az ese-
mények. Felesége öngyilkossága után megerő-
södik benne az a régóta érlelődő s Rebekka által
inspirált elhatározás, hogy szakít hitével, felhagy
lelkészi hivatásával. Mindaddig, míg döntése
nem kerül nyilvánosságra, nincs semmi baj, de
amikor kénytelen színt vallani sógorának, a kon-
zervatív politikussá lett Krollnak, illetve a radiká-
lis Mortensgaard-nak, szembe kell néznie dön-
tése következményeivel. A döntés további vá-
lasztási helyzetet idéz elő: vagy a családi hagyo-
mányoknak megfelelően a konzervatívok pártját
segíti, de akkor értelemszerűen vissza kell von-
nia előbbi elhatározását, vagy a radikálisokhoz
pártol, de akkor is csapdába kerül, mivel azok-
nak sem kell a hitehagyott keresztény; nekik
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a hívő, mégis baloldali ember befolyására lenne
szükségük. Ráadásul évekkel ezelőtt épp Ros-
mer bélyegezte meg a radikális Mortensgaard-t
egy házasságon kívüli kapcsolata miatt, s most
őt is a Rebekkával fenntartott, a külvilág szemé-
ben tisztázatlan viszonya miatt akarják ellenfelei
kikezdeni. Akár jobbról, akár balról jön a táma-
dás, mint mindig, most is összekapcsolódik a
szabad gondolkodás és a szabad szerelem. S
ezt az alapdilemmát árnyalja - és teszi elvisel-
hetetlenné - a múlttal való szembenézés, az,
hogy kiderül: Rosmer felesége azért lett öngyil-
kos, hogyne álljon útjába sem Johannes karrier-
jének, sem Rosmer és Rebekka bontakozó
kapcsolatának, s a végzetes tettet éppen West
kis-asszony készítette elő előre eltervezett
módon. Rebekka fiatalsága és radikalizmusa
felrázza Rosmert, ugyanakkora kapcsolat
megváltoztat-ja a lányt is. „A rosmeri szemlélet
megnemesít, de egyben megöli a boldogságot"
- mondja egyhelyütt Rebekka. Mi ez a rosmeri
szemlélet? Egyfelől az etikusságba vetett
feltétlen hit és bizalom; az a meggyőződés,
hogy az embereket meg lehet változtatni, jobbá
lehet tenni a rábeszélés, a személyes
példaadás, a meggyőzés

eszközeivel. Másfelől része ennek a szemlélet-
nek az a döntésképtelenség, amelyet a halott fe-
leség emlékével való viaskodás, az
öngyilkossága miatti önvád, a felelősség
mértékének méricskélése, az új szerelem
vállalása körüli bizonytalankodás, illetve a hit
következetes meg-tagadásának lehetetlensége
okoz. Ez a szemlélet végleges kudarcot vall; e
két, későn egymás-ra talált, a halott asszony
kísértő emlékével viaskodó, s az újra meg újra
megjelenő, halálba hívó fehér lovak látványától
gyötört embernek nem lehet más sorsa, mint a
páros öngyilkosság.

A múlton való rágódás; a jövő utópista tervez-
getése, s közben a jelen idejű cselekvés elmu-
lasztása; a régi hitek levetése, s egyszersmind
az új eszmék hiánya; az ellentétes politikai és
ideológiai irányzatok közötti választás elodázá-
sa, a pártatlanság elvének hangoztatása,
ugyanakkor az a tehetetlenség, ami e pártatlan-
ság mások általi kihasználásakor megnyilvánul -
mindez kortól és helytől függetlenül örök értel-
miségi problémakör. Mindenekelőtt erre érzett rá
a Radnóti Színház, amikor ennek a darabnak a
bemutatására vállalkozott.

Ennek megfelelően Valló Péter rendezése
nem elsősorban a darab szimbolista és analiti-
kus jellegét állította előtérbe, hanem a főszereplő
identitásdilemmáját. Ehhez minden más szerep-
lő a maga módján csupán érveket és ellenérve-
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ket szolgáltat, ezáltal felerősödtek a műben
meglévő tételdrámavonások. Némiképpen ezt
nyomatékosítja az a rendezői trouvaille is, hogy a
felvonásnyi jelenetek zenével, pillanatnyi sötét-
tel szét vannak szabdalva, így a szereplők
bejövetelei, illetve az előadás szempontjából
fontos epizódok kiemelődnek, hangsúlyosab-
bakká válnak. (Nem elhanyagolható szempont
az sem, hogy ezáltal pergőbbnek tűnik az elő-
adás.)

Az ibseni társalgási dráma mindig nehéz hely-
zetbe hozza a színrevivőket, mert olyan teret kell
kialakítaniuk, amely realista helyszíne a történé-
seknek, ugyanakkor leképezi a darab belső
struktúráját éppúgy, mint szimbólumrendszerét.
Ezúttal szerencsére nem maga a rendező ter-
vezte a díszletet, hanem Szlávik István, aki
többszintes, számos beugróval, zuggal bonyolí-
tott teret képezett ki, ugyanakkora bútorokat szi-
gorú mértani rendben, egymásra merőlegesen
állította fel. Az előszínpadon elhelyezett ülőgar-
nitúra lett a legfontosabb beszélgetések helye,
így ezeket mintegy premier plánba állították. (A
világítás pontatlansága miatt -azonban ezen a
helyen a szereplők nem kaptak derítést, emiatt a
térkompozíció előnye gyakorlatilag elveszett)

Az előadás erőssége a színészi alakítások ki-
dolgozottsága. A legkényesebb szerep Rebek-
káé és Rosmeré. E két figuraértelmezésén és hi-
telességén múlik, hogy elfogadható-e ma ez a
darab. A két szerep megformálása ezúttal fe-
lemás lett. Kováts Adél Rebekkája színtelen, fa-
kó; hiányzik belőle az az elszántság, az az erő,
amely megmagyarázhatná Rosmer megválto-
zását; s hiányzik az az összetettség, amelynek
ezt a hitet adó, de a maga hitét időnként elvesztő
fiatal nőt jellemeznie kellene, s nagyon hiányzik
annak a folyamatnak a sokszínű ábrázolása,
amely a Krollal és Mortensgaard-ral folytatott
beszélgetés során, illetve nagy beismerő
vallomásakor Rebekkában végbemegy.

Bálint András Rosmerjéből is hiányzik a vibrá-
ló sokszínűség, de ez most nem zavaró, sőt ép-
pen a látványos megoldások hiánya válik afigura
meghatározójává. Bálint eszköztelensége időn-
ként szürkeségnek tűnik, de ezúttal a színész
visszafogottsága rendkívül erős belső motivált-
sággal párosul. Úgy tűnik, mintha Bálint a maga
személyes sorsaként élné meg Rosmer döntési
dilemmáit, s ez nyomatékot ad a darab mai
értelmezésének. Alakítása jóvoltából Rosmer
drámája minden erőltetett aktualizálás nélkül
válik a mai értelmiség problémáinak előképévé.

Valló rendezése elkerüli a direkt aktualizálás-
nak azt a csapdáját, amely a konzervatív, illetve a
liberális gondolkodó és pártember szerepében
rejtezik. Ebben kitűnő partnere Végvári Tamás
és Csankó Zoltán. Csankó kissé merev tartású,
félrebillentett fejű, lenyalt frizurájú Mortens-
gaard-ja egyszerre visszataszító és elesett figu

ra. Nyájassága, udvariassága mögött hideg szá-
mítás és sértődöttség bújik meg. Nem kevésbé
ellenszenves Végvári Krollja. Már belépése pilla-
natában is csupa bizalmatlanság, fürkészés, szi-
matolás. Kisszerű ember és kisszerű politikus, s
éppen kisszerűsége a legveszedelmesebb ben-
ne. Tradicionálisan ragaszkodik konzervatív el-
veihez, anélkül, hogy ezeket egyszer is végig-
gondolta volna. Képtelen elviselni, hogy sógora
másként gondolkodjék, s mint pók a legyet, a
zsarolás, az érzelmi manipulálás módszereivel
fonja körül. Attól sem riad vissza, hogy céljai ér-
dekében Rebekkát is felhasználja. Mintha tartá-
sa lenne a figurának, mintha érző barát és jelle-
mes ember lenne, de igazából visszataszító csú-
szómászó. Nem csoda, ha az alternatívaként
fel-kínált politikusok között Rosmer nem tud
válasz-tani.

Pontos, romlottságot és naivitást elegyítő ala-
kítást nyújtott az utóbbi időben sajnálatosan rit-
kán színre lépő Győry Franciska a házvezetőnő,
Helsethné szerepében. (Az már a rendezés hi-
bája, hogy éppen e szerepnél a húzás nem tűnik
következetesnek, a levélközvetítés
elbeszélésé-nek részletezése vagy az
előadászáró néhány mondat gyengíti az amúgy
feszes szerkezetet.)

A többiekétől elütő játékstílust képvisel Hau-

A címszerepet alakító Znamenák István já-
téka ad leginkább értelmet a kaposvári színház
évadnyitó vállalkozásának. A fiatal színész, aki
már eddig is meggyőzött tehetségéről, és
tudatosan gyarapította mesterségének
felségterületeit a szűken értett
szerepformáláson túl is, igen jó a művészi babé-
rokra is ácsingózó, hisztérikus zsarnok, Néró fi-
gurájában. A vöröses hajú, tokás, kissé pocakos
pukkancs siránkozós óriáscsecsemősége a
személy vészterhes infantilizmusát, dinamikus
döntésképtelenségét fejezi ki. Nagy tirádái,
kitörései a háborodottságig éles elme cinikus
okosságát, az elkapkodott borzalmas döntése-
ket eresztik szabadjára. Znamenák folyton és
mindenkit fürkészik. Tekintete csapong, vágyik a
rokonszenv, a barátság, a szeretet, az elismerés
akár őszinte, akár talmi megnyilvánulásaira, de
ugyanakkor retteg is bárkitől, bármitől, ami ővele

mann Péter remek epizódalakítása. Ulrik Bren-
del két, villanásnyi megjelenésében teljes sorsot
ábrázol a színész. Háta mögött összefont kezé-
nek tördelésével, el-elakadó, majd meglóduló
beszédritmusával, rebbenő, senkire nem irányu-
ló tekintetével döbbenetes kórképet rajzol a
figuráról; visszatértekor pedig az ábrándjaiból
ki-fosztott, helyzetét valamelyest tisztábban
látó ember pillanatnyi tragédiáját mutatja fel.
Hátborzongató pillanat, amikor Rebekkát
felszólítja: szerelme jeléül vágassa le egyik
ujját és fülét. Ekkor jelenik meg az előadásban
az a fojtott, titkokkal teli világ, amelyet a fehér
lovak említése-kor mindig érzékeltetni kellene,
de amely ebben az előadásban kissé
funkciótlanná, jelentéktelenné, már-már
humorossá válik.

A Rosmersholm figyelemre méltó koncepciójú
előadása arról is elgondolkodtat: vajon miért
csak a Radnóti Színház fedezte fel újra Ibsent?

Henrik Ibsen: Rosmersholm (Radnóti Színház és du-
naújvárosi Bartók Kamaraszínház)
Fordította: Kunos László. Dramaturg: Morcsányi Gé-
za. Díszlet: Szlávik László. Jelmez: Szakács Györgyi.
A rendező munkatársa: Őri Rózsa. Rendezte: Valló
Péter.
Szereplők: Bálint András, Kováts Adél, Végvári

Tamás m. v., Haumann Péter, Csankó Zoltán, Náray
Teri - Győry Franciska.

kapcsolatos. Kóros önbizalomhiány és még kó-
rosabb istenültség fortyog benne, a véres költő
tökéletesen és tragikusan elhibázott ( s ettől na-
gyon érdekes) jellemképlete. A figurateremtés-
ben nagy hangsúlyt kap az állandó, gyötrő éh-
ség, szomjúság, amely azonban eleve csömör
is. Néró mindent fölfalna, bevedelne, csakhogy
nincs étvágya - vagy megfordítva: szörnyű
ehetnék-ihatnék kínozza, ám ezt az ürességet
be nem töltheti, nem csillapíthatja semmi. A fizio-
lógiai kivitelre, az alak küllemére aprólékos
gonddal ügyelő (talán a szerephez hozzáhízott,
talán a haját is festető?) Znamenák István
állandóan előtérbe tolja a hiú férfi testi valóját -
hogy ezzel a lelkület párhuzamait, az őrült
légszomját tárhassa föl. Légszomj? Hisz Néró
éppenséggel túlpumpált léggömb!

Kicsoda Néró (ahogy a történelem a nevét
följegyezte: Claudius Drusus Germanicus Cae-
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