színpadi látomásnak" (Molnár Gál Péter)
nevezett Szent István napi búcsú haláltánclehelete bennünket is borzadással és
A drámaíró Krlezáról
félelemmel tölt el. A művész, az alkotó
lelkének önnön munkája miatti elégedetJubileuma
len háborgása és a juttatott életbiztosíték
és a két jugoszláviai
engedelmes megszolgálása közt nemcsak
magyar bemutató ürügyén
Michelangelo alkotói dilemmája feszül.
Gyarapítható-e a tudomány, megszerezhető-e a tudás immorális úton, ezt vizsA Legendát 1913-ba írta Miroslav Krleža.
gálja Krleža Areteus példázatán, s ez
Az Út a paradicsomba 1970-ben jelent meg.
korunkban is evidens időszerűségű, akár"
Az „újszövetségi fantáziától , ahogy a csak az immoralitás és a humánum viLegenda alcímében olvasható, az 1970-ben szonylata, vagy annak vizsgálata, hogy
közölt film- és színpadi forgató-könyvig - lehet-e erkölcsösnek lenni az erkölcste„e forgatókönyv párbeszédeit a szerző a lenségben, amire az Út a paradicsomba
szokásos színpadra is írta, és szubjektív című Krleža-fantáziában látunk példát.
véleménye szerint a színpad deszkáin is
A Krleža-drámák modernségét többek
játszhatók" - ötvenhét év múlott el.
között a „tartalmukban" kell keresni.
Két emberöltő, két világháború, különféle társadalmi rendszerek, több gaz*
dasági válság és még több irodalmi stílusés ízléskorszak, drámaírói divat év-tizedei Ha valaki arra vállalkozna, hogy megezek.
keresse a Krleža-drámák tartalmi embléHatvan év - Krleža számára viaskodás máit, akkor arra a felismerésre jutna, hogy
drámáinak színpadi jogáért s önmaga Krleža nem fogalmi emblémákat, hanem
drámaírói státusának elismertetéséért.
emblémapárokat használ. (Emblémának
Faramuci vádak zápora: Krleža nagy nevezzük azokat a fogalmakat, amelyek
író, jelentős gondolkodó, de - drámái nem egyrészt
a
drámák
legtöbbjében
színpadi művek, csak irodalom. Játékra, felfedezhetők, állandó jelként gyakorta
előadásra
alkalmatlan
párbeszédes találkozunk velük, ezáltal a teljes opuszt
traktátusok. Drámáit felolvasni s nem meghatározó szimbolikus tartalmat kapelőadni kell. Eljátszhatatlanok. Színpad- nak, másrészt a korabeli és a jelenkori
valóságnak bizonyos szeletével azoidegenek.
Színpadra kerülésük, többnyire a nagy nosíthatók. Ilyen embléma párok mint az
író előtti tisztelgés, műsorpolitikai ké- igazság-hazugság, a moralitás-immonyelmesség: Krleža-évforduló van; biztos ralitás, a butaság-józan ész, az élet-halál,
az individuum-tömeg, az ideálok-reáliák,
pontot jelent a repertoárban; játsszunk
a sár-csillagok..., lehetővé te-szik a
hazai szerzőt; lefedezzük az évad permanens emberi magatartás ábrázolását,
műsorában a komoly művek számára most és itt, de ez az itt és most - etikai
fenntartott két-három hely egyikét; be- állandósága folytán - a pannón-balkáninevezhetünk különféle fesztiválokra; közép-európai keretek között könnyen
biztosíthatjuk a diákközönséget .. .
tágítható évtizedeken, korokon át.
És csoda történt: a könyvdrámák nem Ugyanakkor ezeket az ellentétpárokat
hamvadtak el az unalmas színházi tiszte- kibékíthetetlen
konfliktushelyzet
halettudás krematóriumaiban, a Krleža-drá- tározza meg, köti össze, s így eleve mamák túlélik a kötelességből, a jobb híján gukba foglalják a drámák szempontjából
elengedhetetlen feszültséget. A kettő
vállalt jubileumi előadásokat.
Túlélhetik, mert mindinkább kiderül: együtt, az erkölcsi jellegű kérdésfelvetés
Miroslav Krleža igazi színpadi író. Krleža és az emblémapárok drámaisága, a néző
"
Kolumbuszának „sic itur ad astra -jelszava - szükséges, funkcionális és célravezető
bár már lekerült az érettségi tablókról - ma manipulációjának lehetőségét is tartalis vágyakat, gondolatokat mozgósító erőt mazza: állásfoglalásra késztet. (Nem árrejt. Az Agónia vergődő emberpárjának tana egyszer Krleža drámai opuszát a
művekben feltett kérdések felől közelítve
felvonásnyi
párbeszédében
az
vizsgálni!) Krleža drámáit tehát lehet
egymásrautaltságnak és az egy-mástól szeretni vagy nem szeretni, de irántuk
való
szabadulás
vágyának
annyi közömbös egyetlen gondolkodó néző sem
jelenidejűsége sűrűsödik, hogy másfél maradhat.
órán át még a kisiskolások is pisszenés
Választani kell: a kolumbuszi rögesznélkül hallgatják. A találóan „csikorgó
GEROLD LÁSZLÓ

mévé vált ideál - „kitartóan és állhatatosan
kell hajózni, s röpülni, egyre csak röpülni,
tovább és magasabbra" - és az admirálisok
s kardinálisok, rabok s cső-cselék - akik
Kolumbusz és céljai ellenében „kompakt
demokratikus többséget" alkotnak, a
realitást
sem
nélkülöző,
megálljt
parancsoló,
visszahúzó
fenyegetései
között.
Ugyanígy
választani
kell
Michelangelo remekművei vajúdó szertelensége és háborgása - „nem vagyok én
holmi pallér vagy foltozó varga, nem
méret szerint dolgozok, szent atyám!,
képtelen vagyok minta után, időre dolgozni, képtelen!" - és a megbízható középszerűek, illetve a michelangelói őszintén elementáris életfelfogás és a pápák
hirdette, igaznak mímelt engedelmes
mértéktartás között. Ez a jellegzetesen
krležai probléma jelenik meg Horvat kadét
erkölcsi dilemmájában: akasztani vagy
akasztva lenni (amit a Galícia fogalmaz
meg), vagy amikor az Agóniában
választani kell Krizovec rutinier kétszínűsége és Laura realitásokkal számoló,
boldogságot kereső, őszinte, emberi megnyilatkozása között .. .
És így tovább, a többi Krleža-drámában,
amelyek szigorú rendben követik egymást
s amelyek kiinduló- és zárópontja nem
véletlenül találkozik. Krleža a Legenda
Getszemáné-kertjének olajfái közül eljut
az Út a paradicsomba-beli II piccolo
paradiso bár operetti díszletei közé.
Közben megjárta a kolumbuszi kálváriát, a
michelangelói belső poklot, az álarcos
világ életet mímelő hazugságait, a Szent
István napi búcsú böfögő látomásait, a
galíciai frontot, kitapasztalta az emberi
farkastörvényeket, a Glembay-szalonok
talmi világát, s végigpróbált néhány stílust
is. A kör azonban nemcsak bezárult,
hanem a kezdőkép visszájára is fordult; a
Legenda Jézusa a hit megszállottjaként lép
elénk; az Út a paradicsomba Bernardója
viszont szűnni nem akaró kitartással
játszik az alakokat és helyzeteket teremtőmeg-idéző írói fantázia hangszerén, s
hiába próbál az átkozott viharral
szembeszállva játszani, muzsikája a
„jajveszékelő ember hangja" az operettről,
az életnek mímelt, jól megcsinált, de
mélységesen ha-zug játékról szól. Nem
csupán Kolumbusz, Michelangelo, Horvat
kadét, ha-nem számos drámaalak sem
más, mint maga Krleža, aki a Legendában
lép be önmagából eredeztethető drámai
bűvkörébe, és Bernardóként próbálna
kilépni belőle, de ez most már - ő is
nagyon jól tudja - lehetetlen. A kör
bezárult, s ő,

gondolkodó, eszmélő és eszméltető értelmiségi végérvényesen saját elveinek és
kitörési próbálkozásainak - nem lenne
érdektelen megvizsgálni a Krleža-hősök
kitörési kísérleteit és kudarcait sem
örökös foglya marad. A metafizikus panoptikum forog tovább. Ellene csak tiltakozni lehet, meg harcolni, de lehetetlenség kiszállni belőle. Az a krležai drámai
szituáció ismétlődik meg, amelybe legtöbb
művében a mást akaró egyén kényszerül: a
tömeggel szemben kell a tömeg jövőjéért
küzdenie. Ez a szituáció Krleža drámaírói
sorsában is kísért, és már-már végérvényes
kudarccal is fenyegetett.
Az utóbbi időben azonban mintha
csökkenne a kudarc veszélye. Sőt, színházi reneszánszukat élik a Krleža-drámák.
*
Sajátos módon jutott el a színház a Krležadrámák
színpadszerűségének
felismeréséig.
Az utóbbi néhány évtizedben ugyanis a
színházban is jelentős változások történtek. Mindenekelőtt a színház - eddig
soha nem tapasztalt fokon -- eljutott a
művészi öneszmélés szintjére. Függetlenítette magát az irodalomtól, illetve eljutott addig, hogy az irodalmat zenével,
tánccal, képzőművészettel egyenlő társművészetnek tekinti, s ezek a játék elvét
valló színjátszásban új minőséggé egyesülnek. Abból a célból, hogy a színház meglelje autentikusságát, megkereste a színjátszás múltjában, illetve a társművészetekben azokat a jegyeket, amelyekkel
önmaga művészi hitelét visszanyerhette.
Átértékelte, felfrissítette eszközeit. Így
talált rá a színház a Krleža-művekben is
azokra az elemekre, melyek egyszerre
színpadképessé tették a színpadiatlanoknak címkézett drámákat. Ahogy a szín-ház
felismerte, hogy az eddig másod- és
harmadlagosnak vélt elemek egyenértékűek lehetnek a dominánsnak tartott irodalommal, úgy fedezte fel azt, hogy az
auditív, vizuális és kinetikus alkotóelemek
a színházban nem formai, hanem tartalmi
jellegűek. Az új, pontosabban megújhodott
színház számára a tér nem néhány
semleges négyzetméter, hanem a létezés
meghatározója; a tömeg mozgása nem
tetszetősen megkomponált koreográfia,
hanem
az
eszme
legközvetlenebb
kifejezése; a hangok nem különféle hatáskeltő effektusok, hanem értelmi jegyei
az előadásnak. És - ahogy a „Legenda"
néhány színpadi tényezője címmel írt remek

esszéjében Mirjana Miočinović kifejtette
Krleža drámáiban, főleg az első kor-szak
darabjaiban, a modern színház számára
jelentőssé
vált
összetevők
rendre
megtalálhatók. Amit közönséges dekórumnak tartottak, az az értelem hordozójává vált, a „színpadi nyelvnek többé
nem informatív, hanem formáló funkciója
lesz". Krleža didaszkáliáit nem el-igazító
utasításként,
hanem
tartalmi
momentumokként olvassa az új színház. A
kizárólag formainak tartott elemek az
értelem szilárd szerkezetté összeálló emblematikus tényezői.
A Krleža-drámák modernsége „formai"
tekintetben szintén evidens.

A Krleža-drámák színpadi reneszánsza
lényegében kétféleképen történik: a soha
vagy alig játszott művek felfedezésével és
az aránylag gyakori megjelenítésű művek
átfogalmazásával.
A felfedezés elsősorban az első alkotói
ciklus darabjai, a Legendák, esetében mutatkozott szükségesnek. (Legenda, Salome,
Kolumbusz Kristóf, Michelangelo). Nem
kizárólag
abban
a
kegyeletadó
vonatkozásban, hogy a művek végre vagy
hosszabb szünet után színpadot kapjanak,
hanem az életre keltés formáját,
korszerűségét tekintve is. Esszéjében
Mirjana Miočinović említi, hogy a színház
a Legendákban ma mindenekelőtt modern
drámákat lát, melyeknek értelmi, tartalmi
alkotóelemei a „tér és az anyagi jelek",
mert ezeket a drámaírás új eszközeiként s
nem az irodalmi anyag elhanyagolható
ráadása-ként kell kezelni. S bár első
helyen Miočinović is a tér és az értelem
kérdését említi, kitér a dekórumnak, a
didaszkáliáknak - a Szent István napi
búcsúban a mozdulatok forgatókönyvét
találjuk -, a hangoknak - a Kolumbusz
Kristóf ban a különféle hangok a konkrét
zene parti-túráját idézik - különös
jelentőségére. Emellett foglalkozhatott
volna például az egymást váltó, egymásba
átúsztatott
reális
és
irreális
drámaszintekkel, melyek előfordulása
szintén gyakori a korszerű színházban.
A megújhodás szükségét érző színház
egyik központi kérdése a tér problémája.
Eltérni a hagyományostól, széttörni a
megjegesedett formákat mindenekelőtt azt
jelenti, hogy ki kell lépni a három zárt és a
negyedik látszólag lebontott fal szigorú
négyszögéből. Ez a törekvés szolgálhat
magyarázatul az utcán, a templomokban, a
sportcsarnokokban, a

barlangokban, a várakban, a tereken, a
mezőn tartott előadások esetében. De
amíg e próbálkozások bizonyos hányadában az új játéktér nincs összhangban a
dráma cselekvésének színhelyével, addig
Krleža néhány drámájának színházon
kívüli megjelenítése ezen összhang példájaként is figyelmet érdemlő. Nem azért
keltek életre ezek a művek a hagyományos színházi játéktéren kívül, mert
a rendezők mindenáron szakítani akartak a
csökött formákkal vagy különcködni volt
kedvük, hanem mert a drámai helyszínek
hitelessége így kívánta, természetes
megoldásként kínálkozott a klasszikus
kereteken kívüli megelevenítés.
A legnagyobb visszhangja vitathatatlanul a zágrábi Georgij Paro Kolumbusz
Kristóf-rendezésének volt.
Paro
a
dubrovniki öbölben egy Santa Mariaszerűre átalakított hajón rendezte meg
Krleža fiatalkori művét.
Több vonatkozásban is Paro rendezése
előzményének kell tekinteni Tomislac
Durbešić Kolumbusz-előadását a zenicai
színházban. Durbešić nem szín-házon
kívüli helyszínt keresett, ő a néző-teret
alakította át hajófedélzetté. Mind-annyian
fedélzeten vagyunk, a színészek a
széksorok mellett és fölött húzott
deszkapallón fizikai kapcsolatba kerülnek
a nézőkkel. A rendezés így akarja
megteremteni a helyszín integritását, a
színészek és nézők együvé tartozását. Sok
kifogás érte viszont az előadás
zárójelenetét. A csillagok közé vágyó,
rettenthetetlen felfedezőt, akit sem a
pszichikai és fizikai végkimerülés határán
levő csőcselék, sem pedig a tiszti-kar
fenyegetései nem téríthetnek el szándékától, Durbešić az előadáshoz illesz-tett
utójátékban bohócnak maszkírozza. A
felbőszült tömeg az árbochoz kötözi
Kolumbuszt, s amikor a parancsnok ismét
felénk fordul, arca lisztes, s piros
paprikaorra van: bohóc. Ezt kővetően a
színpad fölé cirkuszi sátrat feszítenek, a
színészek pedig egyszerre marionettbábuként mozognak. Ez a megoldás nem
tekinthető a rendező kritikájának sem az
ismeretlen
megismerésére
törekvő
vállalkozás hiábavalóságát illetően, sem
pedig olyan értelemben, hogy a tömeg,
azaz mi mindannyian, gyarlók vagyunk, és
nem érdemeljük meg a kolumbuszi
áldozatot. Tudjuk, önzők, magunknak
valók, kicsinyes lelkek vagyunk - a
rendező tükröket is felállít: nézzünk
szembe önmagunkkal -, de hogy költők is
vannak, akik tudnak, mernek álmodni,

arra nem árt figyelmeztetni bennünket.
Nemcsak azért, mert egy tragikus látnok
elgondolkodtatóbb, mint egy bohóccá váló
látnok. Azért is, mert ha mindenki bohóc,
bábu vagy ideálok nélküli kófic, akkor ki
van a másik oldalon, hol a drámai
konfliktus?
Paro rendezése nem azért jelentősebb,
mert a dubrovniki válogatott színészcsapattal eleve színvonalasabb előadást
rendezhetett, mint Durbešić a szerény
képességű zenicai társulattal, s nem is
azért, mert a helyszín kérdését érdekesebben és autentikusabban oldotta meg,
hanem azért, mert a krležai Kolumbusz
szavait és tragédiáját szerencsésebben
kötötte a mi valóságunkhoz. A többször
említett esszé egyik jegyzete foglalkozik a
parói elképzelés céljatévesztettségével,
mondván, a hajónak, amely a kellemes
nyári éjszakán lassan siklik a szép
dubrovniki
öbölben,
tulajdonképpen
Kolumbusz viharokkal küzdő Santa
Mariájának kellene lennie. A helyszín
analógiája azonban nagyon is vitatható. A
valóság és a dráma realitása nem azonos.
A dráma „anyagi jelei", melyeket a
természet jeleiként akar hitelessé tenni a
rendezés - tenger, hajózás, éjszaka, ég önmagukban ugyan valódiak, de a dráma
valósága szempontjából hamisak. Sajátos
paradoxon: a színház csinált valósága
közelebb áll a dráma világához, mint a legautentikusabb realitás. Csakhogy ezt nyilván Paro is tudta, ilyen jellegű hitelességre
nem is törekedhetett, s hogy szándéka
mégsem csak egy kellemes nyári
hajókázás volt, azt legnyomatékosabban a
zárójelenettel bizonyította. Miután Kolumbuszt keresztre feszítve felemelik az
árboc hegyére, a hajón - mintha csak
elfeledkeztek volna mindarról, ami percekkel ezelőtt ugyanitt lejátszódott - életre
kel a jól ismert turistavilág, áru-sok
emléktárgyakat kínálnak, halat sütnek, bort
mérnek, zeneszó hallatszik. A fedélzeten
tartózkodók el is felejtették Kolumbusz
tragédiáját, amolyan sétahajókázásszerű
kellemes időtöltéssé változik az imént még
nyugtalanító
gondolatokat
görgető
színházi est, egy-szer csak meglepődve
tapasztalják a jelenlevők, hogy Kolumbusz
ismét köztük van, leoldozzák az árbocról,
és lassan a fedélzetre eresztik. Ezzel
egyidőben
a
hangszórókból
ismét
megszólal, még-hozzá jelentős hangerővel,
Kolumbusz.
Krleža
túlfűtött
mondatkolosszusait harsogja az ember
győzelméről a hazugság, a butaság, a
zsarnokság felett. A jele-

netnek döbbenetes hatása van. A nézők,
akik már jócskán lazítottak, egyszer csak
réeszmélnek: amíg ők ittak, falatoztak,
énekeltek, mulattak, fölöttük, nem is elérhetetlen magasságban, egy ember keresztre volt feszítve. S ez a felismerés
több, mint amit Durbešić bohóca nyújtott,
vagy amit a vihar hitelessége nyújtott
volna.
A dubrovniki előadás befejezése éppen
azt tette egyértelművé, hogy a hitelesség
fontos ugyan, de jelen idejű színházi
produkció létrehozásához önmagában
elégtelen. Kreativitás, alkotói hozzáállás, a
rendező személyes gondolati többlete
nélkül a leghitelesebb megoldás vagy a
helyszín is értelmetlen. Ennek igazolását
láttuk a Golgota gyárcsarnoki megjelenítésében. Ezt a munkástárgyú drámát,
melynek megírásába a magyar Tanácsköztársaság összeomlása is közrejátszott,
Krleža úgynevezett közbülső korszakának
termékeként tartjuk számon. Jel-képei,
akárcsak a Legendáké, sokszor biblikusak
(utolsó vacsora, Ahasvérus árulása,
keresztre feszítés stb.), a Legendák
mintájára bővelkedik sokszereplős színpadi freskókban, eszközei az expresszionista színház kelléktárát idézik, s ilyen
értelemben szinte követeli is a színházon
kívüli megjelenítést. Ezért alkalmas, ha
nem is egészen hiteles helyszínnek
mutatkozott a gyári munkacsarnok (eredetileg nem szerelőcsarnokban, hanem
poklot szimbolizáló páncélhajó gyomrában játszódik a mű). De helyettesítheti-e a
gyárcsarnok a színpadot? Az impozáns
freskók és néhány jelenet alapján - amikor
munkásvezetőt
menekülés
közben
elfogják, és egy emelő-darura kötve a
magasba emelik, vagy amikor a felügyelő
a tető alatti mozgó kabinból ellenőrzi,
szidja a munkásokat - igennel kellene
válaszolni. De a Golgota nem egységes,
nem egyetlen hely-színen játszódik, nem
is minden felvonás történik a gyárban, a
sokszereplős
jeleneteket
intim
kamaradrámák váltják fel, s ezek az
idegen közegben nem játszhatók el sem
hitelesen, sem a szín-házi illúzió szintjén.
A Golgota gyár-csarnoki megjelenítése,
jóllehet jelentős próbálkozás, mert a
színház bevonul a gyárba, a munkások
közé, lényegében csak afféle nem
kihordott
ötlet
a
Krleža-művek
előadástörténetében.
Hogy az újabb Krleža-előadások esetében mennyire lényeges a helyszín kérdése, azt a színházon kívüli előadások
mellett a hagyományos színpadi játéktér
átalakításának gyakori igénye is bizo-

nyitja. Ljubiša Ristić a félig leégett spliti
színház építőállványokkal „díszletezett"
színpadán jelenítette meg a Michelangelót
- Krleža egyik legerőteljesebb drámáját,
Ljubiša Georgievszki pedig a Horvát
rapszódia című drámai töltetű novellát egy
színpadra épített marhavagonban kel-ti
életre. A harmadosztályú, fapados MÁVvagonban - mely valahová rohan, de senki
sem tudja, hova -, őrült, zakatoló zajban,
hörgéssel,
jajveszékeléssel
teli
vaksötétben szoronganak együtt színészek
és nézők, s így a rendező sajátos
pszichofizikai hatást ér el. Kár, hogy a
zenicai társulat nem azonos hőfokon oldja
meg ezt a különben ötletesen el-képzelt
előadást.
A színpad sajátos felhasználásáról tanúskodik a Krleža-drámák reneszánszát
elindító Szent István napi búcsú előadása.
„Kilenc, durván megfestett, naiv ábrázatú
templomi zászló zárja el a szín-padnyílást
- olvashatjuk Molnár Gál Péter leíró
kritikájában - rajta: csont-vázhalállal
szeretkező obszcén alakok. Fölemeli
valaki az egyik búcsúbeli zászló rúdját, és
hátraviszi a színpad hátterébe, föl, ahol a
lépcső- és lejtőrendszerek magaslata
végződik. A föltárult résen egy
planétacédulákat
varjúval
húzató,
cigarettázó cigányasszony ül. A másik
zászló résében a Vörös orr kocsmárosának
és kemény-fáradt-érzéketlen felesé-gének
halkan motyogó duettje jelenik meg. Sorra
kerülnek hátra a templomi zászlók, sorra
tünedeznek elő a vásári sokaság alakjai."
A piaci, vásári árus-pultok lépcsőzetes
rendszerében élőképekké merevednek; a
színészek előbb lassan, majd mind
fokozottabb tempóban és hangosabban
egyszerre mondják replikáikat, a zajt
különféle hangeffektusok is növelik, míg
végül az egész hangzavar kólóvá
rendeződik, s a szereplők táncrendbe
fogódzkodnak, át-lépik a színpadi rámpát,
letáncolnak a nézőtérre, körülfogják a
széksorokat, majd visszatérnek a színpadra
- és kezdetét veszi a vásári forgatag. A
játék, a vásár egymásba fonódó jelenetei a
szín-padon kelnek ugyan életre, de ez a
szín-pad a tribünszerűen ácsolt emelvényszintjeivel semmiben sem emlékeztet a
hagyományos színpadi játéktérre. Ez a
különben minden vonatkozásában magával ragadó, nagyszerű előadás még kivételesebb színházi valóságélménnyé emelkedne, ha például egy sportcsarnok parkettjén együtt kavarognának színészek és

nézők. Így még maibbá válna ez a nem is
olyan rég még játszhatatlannak tartott
neorealista színpadi partitúra.

Amikor az átfogalmazás igényére, szükségességére utaltunk, mindenekelőtt a
legismertebb s a leggyakrabban színre
vitt Krleža-drámákra, a Glembay-ciklusra
gondoltunk.
A
trilógia
legújabb
felújításai valóban rendre átfogalmazási
törekvéseket mutatnak. De hasonló törekvés tapasztalható a talán Farkasházának
fordítható, V u ćjak - helységnév egyik nem régi zágrábi felújításában is.
Horvat - nem is hívhatják másként -, a
dráma
bölcsészabszolvens,
újságíró,
frontharcos, átlőtt tüdejű, roncsolt idegzetű, lázadó, emberibb világba vágyó
fiatalembere rousseau-i idealizmussal menekül a hazugságot valóként áruló városi
szerkesztőségből falura, a jó emberek, a
döngicsélő méhecskék közé. Annak
ellenére, hogy a dráma adta választás ma
meglehetősen naiv, a lelket le-húzó,
lelket ölő vidék vonatkozásában még
mindig időszerű a mű. Krleza állandó
viaskodásai közül a szellemet tönkretevő
vidéki
sár
legkifejezettebb
drámai
megfogalmazása a Vućjak. A probléma
intenzitását jelzi, hogy Krleza a dráma
befejezését megoldatlanul hagyta. Horvat
- miután mindenkiben csalódott észrevétlenül hozzázüllik Évához, a
szemet szemért, fogat fogért elvet valló
egykori
bordélytulajdonoshoz,
csempészhez, gyilkosok cinkosához, s
vele távozik, menekül. A szerző utasítása
szerint az ajtó nyitva marad, kinn fúj a
szél, csapdossa az ajtót. Joško Juvančić a
zágrábi
Gavella
Színházban
megváltoztatja az előadás végét. Amikor
Horvat az ajtóig jut, gúnyos nevetés
fogadja; életének rossz szellemei
akikkel olyan elszántan és hiábavalóan
viaskodott - gúnyolódnak vele, s ez
visszahökkenti. Rádöbben: nincs menekvés, nem létezik az Éva ígérte Amerika, csak sár van
a falak is sárosak
s a sár mindent bezár, körülfog,
elpusztít. A sárban a városi szerkesztőség
és az idillinek hitt falu között nincs
különbség, a hangok az emberi szenvedés
kafkaian eltorzult gúny, gonoszság, átok
hangzavarává változnak. Horvat sorsa
félelmetesen időszerűvé lett azáltal, hogy
a férfi nem Éva bűntársaként menekül,
hanem belesüllyed a mindent elnyelő
sárba.
A Glembay-ciklus esetében az átértel

Krl eza: Út a paradi csomba (szabadkai Népszí nház). Középen: Baráci us Zol tán (Bernardo)

mezés mindenekelőtt a művek egykor
igen erős társadalmi hátterének másodlagossá tételében mutatkozik meg.
Ilyen
vonatkozásban
a
trilógia
záródarabja,
a
Léda nyújtotta
a
legkézzelfoghatóbb lehetőséget, lévén,
hogy a bomlási folyamat ebben a
legelőrehaladottabb. Petar Šarnčević az
egyik néhány évvel ezelőtti zágrábi
felújításban a mű alcíme (Egy farsangi éj
komédiája) alapján rendezte meg a Lédát.
Joggal
hang-súlyozta
a
komikus
vonásokat, melyekben a mű valóban
bővelkedik.
Alakjai
szüntelenül
szerelemről, erkölcs-ről, művészetről
beszélnek,
holott
egy-más
megbecsülése, az igazi szerelem érzése
épp annyira idegen számukra, mint az
igazi
művészet;
életés
művészetszemléletük egyaránt hamis. Ez elegendő ahhoz, hogy ma már fölöttébb
komikusnak lássuk őket, hogy a mai
fiatal értelmiségiek az érzelmi és szellemi gazdagságot mímelő kortársaira ismerve bennük, gúnyolódjanak rajtuk.
Az
Újvidéki
Színházban
Żeljko
Orešković rendezése a középső Glembaymű, az Agónia mai szemléletű színpadi
felújítására mutatott szép példát. A
Glembay-drámák egy földrajzi tájegység,
egy kor, egy világ irodalmi eszközökkel
hitelessé tett képe, története. Ma azonban ezek a drámák már kevésbé érdekesek a glembayizmus kordokumentumaként, egy birodalom végnapjainak drámai
sűrítményeként. Társadalmi-történelmi
hátterüktől nem kell, nem lehet őket
elvonatkoztatni, de ma mint előttünk

életre kelő, megtörténő emberi történetek lehetnek vonzóak, a szereplőkben
erős lélektani motiváltsággal valószerűvé
formált kortársainkat láthatjuk. Nem egy
történelemkönyv dagerrotípiái közül kell
elénk bukkanniuk, hanem közülünk kell
színpadra lépniük.
Orešković rendezése bizonyítja, hogy
ez nem kritikusi fikció, Agóniája, melyben három remek és egy korrekt színészi
teljesítményt látunk, nem metszette cl a
dráma társadalmi-történelmi kötelékeit,
csak minimálisra csökkentette őket. Ez
az előadás egy nőről szól, aki két,
számára nem létező férfi között jut el az
öngyilkosságig, a létezés, az értelem
határára. A két férfi közül az egyik, a
férje, báró Lenbach egy évtizede már
csak fizikai mivoltában létezik. S ennek
csupán formája, hogy az egykor lovassági alezredesből lókupec és istállómester lett, lényege viszont alkoholizmusában, kártyázásaiban, botrányaiban mutatkozik meg. A nő számára nem társat,
hanem mindennapi lelki tortúrát jelent,
de már annyira sem érdekli, hogy miatta
legyen öngyilkos. Lenbach egyetlen emberi megnyilvánulásának csupán dramaturgiai szerepe van: mellének szegezi és
elsüti a revolvert, hogy Laurát és a
Fényes karrierjét bontóperes ügyvédi
praxissal felcserélő, szeretőstátusban
levő dr. Ivan Križovecet leleplezze. A
férj elvesztése ráébreszti Laurát, hogy
számára Križovec sem létezik. Az egyik
már régóta nincs, a másik viszont ettől a
pillanattól nem lesz. Ez a felismerés

gij Parónak erre is nagyszerű ötlete volt. A
dubrovniki Bokar erődítmény lépcsőin,
aluljáróin, erkélyein át vezetik a színészek
a nézőket. Időn és téren át vezető dantei
séta ez az előadás, melynek külön
érdekessége
a
múlt
és
jelen
találkoztatásának egyedülálló meg-oldása.
Bár az Areteus második és ötödik képe
különböző helyszíneken játszódik - az
ötödik a Huszadik Század nevű szálló
teraszán, a második Szent Ancilla
sírboltjában
-,
tartalmilag
azonos
jelenetek. (Ez is jelzi Krleža körfolyamataira emlékeztető történelemfelfogását.) Ezt a rendező úgy oldja meg,
Jelenet Krleza Út a paradicsomba című drámájának szabadkai előadásából
hogy körülbelül egy óra elteltével, egy
más színészi felállással második előadást
is rendez. Mind a két Areteus-előadásnak
vezet a remélt boldogságában megcsala- gatva, esetlen táncba kezd egy próba- megvan a maga közönsége. Amikor az
tott Laura tragédiájához, nem az, hogy a babáról leakasztott ruhával, ahogy letér- elsőnek indított előadásfolyam az ötödik
társadalmi ranglétrán lejjebb csúszott, del a lemezjátszó mellé, s át akarja fogni kép színhelyére érkezik, akkor a második
hogy az egykori bárónő varrodát kény- a felszálló dallamokat, ahogy a hozzá folyam a második képnél tart. Mivel
telen tartani.
hasonlóan lecsúszott orosz emigráns azonban az erődítmény terasza és pincéje,
Minden glembayi-történelmi nosztalgia grófnő előtt - vendégként a szerb a két kép helyszíne különféle nyílásokon
nélkül a megcsalatottságot mint jelen társulatból Jelica Bjeli formálja pazar át kapcsolatban van, áthal-latszik a beszéd,
idejű asszonyi sorsot játssza Rom-hányi színészi miniatűrré - megjátssza a bárót - átlátszanak a beállítások. Ez azt jelenti,
Ibi.
Az
emberi-női
motívumokat
hogy
az
első
folyam
nézői
hangsúlyozza, belülről formálódó, nagy mindez együttvéve ritkán kiteljesedő visszaemlékezhetnek a ró-mai korban
alakítást nyújt. Hatásosan, pontosan színészi alakítássá áll össze. Kár, hogy játszódó párhuzamos jelenetre, a második
mutatja meg Laura Lenbach iránti közö- Faragó Árpád Križovec-alakítása nincs folyam közönsége pedig a jövőbe, a
nyét, azt, hogy ez a borzalmas kreatúra egy szinten Romhányi Ibi Laurájával és huszadik századba tekinthet. Ezáltal válik
csak idegesíti, de emberileg nem érinti. Fejes Lenbachjával. Hiányzik belőle a kivételes színházi élménnyé Krleža
Amikor Lenbachhal beszél, érzelmi ár- belső elevenség, ami ezt a rutinier Areteusa Dubrovnikban.
nyalatok nélkül szenvtelen egyhangúság- szélhámost, az érzelmeit csak mímelő
Hasonlóan nehéz feladatokat állít meggal, de az évek óta felgyülemlett keserű- férfit jellemzi. Križovec hatalmas
jelenítői
elé az Út a paradicsomba című
ség feltartóztathatatlanságával ömlik be- tirádákat rögtönöz, hazudik, de Faragószínpadi
fantázia
is. Paro az idő és térbeli
lőle a szó, Križoveccel folytatott párbe- nál a kétszínűség elsikkad.
széde viszont erős érzelmi színezettel,
Így is izgalmas mai kettősként áll határokat nem ismerő, egyszerre jelen és
drámai akcentusokkal, a hízelgéstől a két- előttünk az Agónia Laurája és Križovece. múlt idejű totális színházra mutatott remek
ségbeeső vádolásig ívelő skálán mozog. Hasonló Agónia-átfogalmazásokról más példát, a szabadkai Nép-színházban ifj.
Ahogy a falnak feszülve kimondja, hogy színházakból is érkezett hír. Új Glembay- Szabó István rendezőnek ugyanezt
„tévedés volt minden", egész élete s az is, kép van tehát kialakulóban a jugoszláv hagyományos színpadon sikerült impozáns
biztonsággal megvalósítania. Füstfelhőből
hogy egy „jól szabott zakóért, egy doktor színházakban.
úrért", aki csak azt tudja kérdezni: „mi
bukkannak elő és füstfelhőben tűnnek el a
értelme ennek?", akár gyilkolni is tudott
Bernardo
képzeletében
megjelenő
*
volna, nemcsak a végső szakítás
ködalakok, novelláinak emlékszereplői, és
szükségessége, hanem mintha önmaga Majd három évtizeddel a Glembay-trilógia forgószínpad forgatja be az egyes képek
elpusztításának
gondolata
is után látott napvilágot az opusz két újabb szereplőit és kellékeit. Az előadást a
megfogalmazódna benne. Ennek a műve, az Areteus, amely a tíz évvel kollektív színészi munka nagyfokú
felismerésnek természetes megnyilvánu- későbbi Út a paradicsomba című tudatossága jellemzi, gondolatilag nem a
lása a zárójelenet, amelyben a fájdalmat forgatókönyvvel
de
a
krležai
együtt
Krleža legerőteljesebb,
elviselni segítő nyugtatókkal teletöltött szintetizáló törekvéseit példázza. Egyesíti mondatzuhatagokat
vizuális
embert állítja elénk.
magában a Legendák példázatszerűségét, közlésformákkal sikerült helyettesíteni.
Hasonlóan kimagasló, bár a szerep jelképességét, expresszionizmusát és
E két utóbbi műből egyértelműen motermészete szerint kisebb skálán mozgó Krleza nagy témáját, az európai dern formanyelvű előadás születhet. Ezek
alakítás Fejes Györgyé. Ahogy a két-ezer civilizáció alkonyának fantasztikummal
dinár kártyapénz helyett csak két-százat átitatott drámai vízióját. Míg azonban a a művek a drámaírói eszközök tekintetékap, ahogy ezt zsebre gyömöszöli, ahogy Kolumbusz előadásának egyik központi ben is szintetikus jellegűek, és a színpadi
pénz
reményében
felesége kérdése a tér legyőzése, a térben való megvalósulásukban is összefoglalják a
varróasztalának fiókját próbálja kifeszí- utazás autentikussága volt, addig az Legendák és a Glembay-ciklus korszerű
megjelenítési lehetőségeit.
teni, ahogy a Kék Duna keringőt hallAreteusban a rendezőnek az időben való
utazás kérdését is meg kell oldania. Geor-

