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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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sar) - szinte csak ez a kérdés teszi valamelyest
drámává Babarczy László adaptációját, amely
Kosztolányi Dezső nemzetközi hírnevet, ismert-
séget is kivívott, noha nem a legjobb regényéből
készült. Babarczy járatos az epikai művek átdol-
gozásában, szívesen ad a maga vagy rendező-
társai keze alá prózából átlényegített drámai
szövegeket. Ezúttal épp az átlényegítés nem tör-
tént meg. Mérhetetlenül hosszú valamennyi
mondat - ha mégoly veretes is -, amely a sze-
mélyek közti vagy a személyekben zajló viszony-
változások helyett állapotukról és vélekedéseik-
ről informál. A jelenetezés és a beszédmód regé-
nyességét nem feledteti, sőt föl is erősíti, hogy
Khell Zsolt a lehetőségekhez képest fürge, ek-
lektikus összképű - egészében föltétlenül a je-
len ezredvégről ismerős - díszletelemeit renge-
tegszer tologatják, mintha ezzel igyekeznének
megmozgatni az eléggé hosszú, lomha elő-
adást. Pedig tán egyetlen díszlet is érzékeltet-
hette volna azt a gazdagságban tobzódó sivár-
ságot, általános otthontalanságot, mely a rému-
ralmat jellemzi.

Vélhetőleg a rendező kísérletnek szánta az
erősen epikus anyaggal történő munkát és pró-
bának az időkezelést is. Ami az intellektualitást il-
leti, számításai beváltak. A művészettel packázó
vagy kacérkodó diktatúra, másfelől a zsarnok-
ság kegyeit elfogadó, manipuláló művészet bel-
világa tiszta rajzolattal áll előttünk, s megterem-
tődik az az általánosan rossz légkör, fenyege-
tettség, amely a sokszoros képmutatás sajátja. A
gondolati erő azonban nincs arányban a színpadi
intenzitással. A párbeszédesség nem szaba-
dítja meg prózai, közlő, értelmező jellegüktől
azokat az etűdöket, melyekben a császár hívei,
ellenlábasai, családjának tagjai különféle állás-
pontokat, haditerveket dolgoznak ki, érdekeik és
reményeik szerint. A Néró, a véres költő műsor-
füzetében az előre kinyomtatott névsorhoz ké-
pest nemcsak a föllépő színészek körében akad
változás, de a figurák körében, számában is. A
darab a próbafolyamatban is érlelte, rostálta ön-
magát. Nem eléggé.

A hosszadalmasság egyetlen jelenettípusban
kamatozik: az ünnepélyes szituációkban. Ezek-
nek száma nem is csekély, hiszen Néró már
életében divinus volt, utóéletében mitologikussá
lett, s uralkodásának egésze rituálészerűen
vagy szcenírozottan sűrűsödött köréje. Az ünne-
piesség nem takarékoskodik az idővel. Tömör,
nagy nyomású, elfeledetten jelen lévő idő példá-
ul Seneca öngyilkosságának (meggyilkolásá-
nak) szertartása. Lukáts Andor mintha ugyanazt
a bádog fürdőkádat választaná koporsóul, amely
a Marat halálában is oly emlékezetes kelléke volt
játékának. Az aggastyánosan elmaszkírozott,
mégis látnivalóan életerős férfit Lukáts épp bölcs
lassúságával, a lélek homokórájának nesztelen
pergésével ábrázolja. Halála meghitt, bensősé

ges - mert e nem feddhetetlen bölcselő szem-
párja még fényét vesztve is azt üzeni: a totális
ár-vaság és bizalmatlanság korában, midőn egy
árva elmebeteg, egy önmaga iránt is
bizalmatlan despota, egy ideátlan és
kérlelhetetlen eszme megszállottja ül a trónon,
az árvák közt az a legkevésbé magára
hagyatott, aki filozófiai kérdés-ként képes
elemezni, átélni a létet, a meghalást és a halált.
Lukáts Senecájának holtteste rózsa-szín vízben
ázik. Néró, a véres költő nem volt

költő, véres - gyilkos parancsaival - annál in-
kább. Ahogy Babarczy megalkuvás nélkül. a jó-
zan konvenciókkal sem törődve elnyújtotta a já-
tékidőt, úgy spriccelte tele az előadást vérrel. El-
fogadható a nyers képi elem, a három felvonást
átitató vérvörös, mely az ajakrúzstól a drapériáig
amúgy is képviselteti magát. Amikor rettegésé-
ben mindenki aggresszívvé válik, amikor az ölés
és öletés napszám, faktum, mindennapi ese-
mény, akkor ez a szín regnál. Legföljebb az a
kellemetlen, ha nem vagy késve robban a
vérpatron.

Mennyire ironikus a sok liter vér, a művér?
Ke-

Néró: Znamenák István
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Börcsök Enikő (Poppea) és Gyuricza István
(Otho) (Simara-fotók)

véssé. A komikum csak bujdosik Babarczy szín-
padán, a tragikomikum Znamenák alakításában
és egy-két epizodistánál villan meg (akik általá-
ban nem állnak helyzetük magaslatán; még ne-
ves színészek is csak fészkelődnek kicsi és fel-
mondandó szerepükben). Molnár Piroska (Ag-

rippina, Néró anyja) vegyít humort az életet her-
segve ropogtató, sokáig magabiztos asszonyba,
akivel aztán a politika egyetlen harapása végez.
Gyuricza István Othójának feleség-kiárusító kar-
rierista cinizmusa már-már derű is (aligha sejt-
heti, hogy belőle is császár lesz, rövid életű és
dicstelen). Börcsök Enikő Poppeája hű mása a
férjül kiszemelt Nérónak: az uralomvágy, a go-
noszság, a gőg, a hiúság, a tétovázás
hisztériájának női változata. A vérességével,
fürdőbeli je-

lenetével, Seneca suicidiumával egyébként is
„meztelen" (még a díszletével is „levetkezett")
előadásban természetes a híres római szépség
ruhátlansága, első megjelenéseinek egyikében.
A rendező a pőre lelkeket kereste, ezért sokszor
a testeket sem rejtegette. Néróhoz erősen társul
a testiség, akár egyszerre rút és szép alakjára
gondolunk (az őt lefestő történetírók szavai
alapján), akár bujaságát tekintjük az egyik döntő
jellemvonásának, akár (talán csak ráfogott)
piromániája lobban föl képzeletünkben.

Babarczy eszes rendezőként szinte mindig
odaillő formát talált a bonyolult személyiség- és
korkép kibontásához. Kár, hogy Kosztolányi-
adaptációja nélkülözi azt az eleven drámaiságot,
amely megvolt Bulgakov- vagy Móricz-átdolgo-
zásaiban. A Néró, a véres költő kaposvári elő-
adását néha nézegetjük, néha átéljük - és leg-
gyakrabban csak lapozgatjuk. Az utolsó lap iga-
zán emlékezetes: Pogány Judit (Ecloge) mint
dajka pietászerű képben átkozza el a holtat, akit
éltetett. Éjfekete vég: a történelem áldva átkoz,
átkozva áld - s mit tudhatunk a legsötétebb,
esendő és veszendő emberről is?

Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Babarczy László.
Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Mozgás:
Lugosi György. Zene: Dévényi Ádám.
Szereplők: Znamenák István, Lukáts Andor, Molnár
Piroska, Némedi Árpád, Szűcs Ágnes, Börcsök Enikő,
Pogány Judit, Tóth Béla, Törköly Levente, Gyuricza
István, Spindler Béla, Kovács Magdolna, Kelemen Jó-
zsef, Lipics Zsolt, Dunai Károly, Karácsony Tamás,
Csapó György, Lugosi György és mások.

Azokban a napokban, amikor a Warrenné
mestersége színre került a Várban, épp
dugába dőlt a színház legközelebbi, Re-
fektórium-beli bemutatója. Ezúttal törté-
netesen Gyurkovics Tibor próbálódó Csá-
szármorzsája akadt a Nemzeti Színház torkán.
Jóformán szem se rebbent a hírre. Már szinte
hozzászoktunk az ország első színházának
mind tagadhatatlanabb működési zavaraihoz. A
Nemzeti - ha másban talán nem is - a bemuta-
tó-elmaradásban feltétlenül élen jár az utóbbi

időben. Ennek fényében a Warrenné-premier
kapcsán az első dolgunk csak az lehet, hogy
üdvözöljük a bemutatót. Mint olyat, ami meg
lett tartva.

Nem egykönnyen jutott el a megvalósulásig
ez a produkció sem, de emiatt csupán a Sorsot
okolhatjuk. Ugyanis Mensáros László készült
megrendezni az előadást, ő folytatta volna A mi
kis városunkkal elkezdett színimunkálkodást a
Várban. A színész halála után Magács László
vállalkozott rá, hogy a már korábban kijelölt sze

replőgárdával megvalósítja Mensáros elképze-
léseit. Ilyenformán a bemutató szép gesztus, ke-
gyeletteljes tisztelgés, figyelmes megemléke-
zés. Bár szebb lenne, ha emellett még színház is
volna.

A Warrenné jó eséllyel indult. Részint, mert az
öreg Shawra bizton számíthatunk: darabjai si-
kert ígérnek. Részint, mert éppen itt az ideje,
hogy a Warrenné mesterségét másként lássuk,
mint eddig. Tudniillik az elmúlt évtizedekben sű-
rűn színpadra lépő Warrennékat mindig az épülő
vagy épülendő szocializmus közönségeként
néztük. Mostanra meg átkeveredtünk a másik tá-
bor publikumába, ahonnan más a szemszög.

Miről is van szó? Minta nagy dráma-, elő- és
utószóíró Shaw elöljáróban leszögezi: művével
arra hívja fel a figyelmet, hogy a prostitúciót nem
a nők romlottsága és a férfiak erkölcstelensége
okozza, hanem egyszerűen az a tény, hogy a nő-
ket olyan gyalázatosan fizetik. Mi persze sose ér-
tük be ennyivel. Mi úgy tudtuk, úgy tanultuk, hogy
e színdarab a kapitalizmusról rántja le a leplet.

STUBER ANDREA

FEKETE NAPERNYŐ
SHAW: WARRENNÉ MESTERSEGE


