
letek, mint Durik Maris vagy Zsebenci
Klopédia figurája, Sróf ezeregymester és
Ribizli, a repülő kutya. De a tervezői
lelemény dicséretére idézhetném Áttentő
Redáz hosszúra nyúló s messzire érő
kezeit, magát Berzsiánt vagy akár a fűz-
fán fütyülő rézangyalokat is. Csupa olyan
figura, amely szellemében, de ötletességük
meghökkentően kézenfekvő jellegében is
egyenértékű „fordítása" Lázár Ervin
költői, nyelvi leleményének, szavakból,
szavakkal épített csodálatos világának.

Lengyel Pál, az előadás rendezője, azon
túl, hogy a részleteiben szükség-szerűen
megcsonkított mese szellemét igyekezett
átmenteni a színpadra, arra törekedett,
hogy a bábfigurákban rejlő ezernyi
játéklehetőséget is ebben a szellemben
aknázza ki. Nem rajta múlott, hogy ezen
törekvését csak részben kísérte siker; a
színészek ugyanis - többségében
tehetséges fiatalok - még nem rendel-
keznek azzal a technikai biztonsággal,
amellyel magától értetődően be tudnák
építeni az általuk megformált figura jel-
lemzésébe a báb kínálta játékokat, szel-
lemes megoldásokat.

Természetesen sok mindennel sikeresen
megbirkóztak az előadás színészei.
Egyértelmű karaktert adtak például a
figuráknak, és zökkenőmentesen, a nézők
számára szinte észrevehetetlenül tudtak
átváltani az egyik mozgatási technikáról a
másikra. Ez utóbbi már csak azért sem
érdektelen, mert a magyar bábjátszás
egyik jelentős, részben nemzetközi
hírnevét is megalapozó leleménye volt,
hogy bátran szakított a „tiszta" technikák
fétisével, és túllépve a konvenciókon, a
mű tartalma, az előadás egésze érdekében
keveri a marionett-, kesztyűs vagy pálcás
technikát .. .

A színészi munka értékelésénél azt is
figyelembe kell venni, hogy mindazt, amit
beépítettek játékukba, azt színvonalasan
valósították meg a szereplők; de szinte
minden figurában lényegesen több
lehetőség van, mint amennyit - jelenleg -
kihasználnak. Csak néhány példát idéznék,
a teljesség igénye nélkül: Áttentő Redáz
messzire nyúló kezeivel sokkal többet el
lehetne játszani, mint amennyi-re a
szereplők erejéből futotta; Durik Maris
indulatoktól duzzadó kebele is, mint a
figurát jellemző, kitűnő technikai
megoldás, többször is szerepet kaphatott
volna az előadásban, méghozzá dra-
maturgiailag is indokoltan.

Ezek a hiányosságok, sutaságok most
fékezik az előadás hatását, de egy hosz-

szú szériában, menet közben alighanem
kiküszöbölhetőek. Meg merem kockáz-
tatni a feltevést, hogy éppen ezért, és ter-
mészetesen sajátos atmoszférája és gaz-
dagon kínálkozó lehetőségei révén, ez az
előadás színészpedagógiai szempontból is
jelentős állomás lehet a színház életé-ben.

Összegezvén a dolgokat: a mai magyar
irodalom talán legeredetibb tehetségű
meseköltője találkozott végre a meséknek
hivatalból is otthont kínáló Állami
Bábszínházzal, és ez a találkozás nem volt
sikertelen; a színpadon Lázár Ervin
mesevilágával összhangban lévő, for-
mavilágában egyenértékű színi világ szü-
letett. Mi kell még? Mi hiányzik a fel-
sorolásból?

Alighanem a legfontosabbról nem esett
szó - a közönségről. A gyermekek-ről,
akik számára az előadás született, és akik
tapsaikkal, nevetésükkel, közbeszó-
lásaikkal éltetnek minden hozzájuk szóló
bábelőadást. Nos, a gyerekek akik túl-
nyomó többségükben ismerik Lázár Ervin
regényét, és ha úgy jön ki a lépés, szinte
előre mondják a színészek szövegét -,
ezek a gyerekek most is „veszik a lapot".
Annak ellenére, hogy Berzsián és Dideki
története is olyan, mint, mondjuk, a
Micimackóé, vagyis minél idősebb fejjel
olvassa valaki, annál többet talál benne,
találó jellemrajzot, mélységesen bölcs
emberismeretet, keserűen igaz filozófiát -
a kicsik is találnak benne átérez-ni,
izgulni, végiggondolni valót. Bőségesen.

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (Állami
Bábszínház)

Szcenikus: Szörtsey Gábor. Báb- és
diszlettervező: Koós Iván. Zene: Darvas
Ferenc. Rendező: Lengyel Pál.

Szereplők: Németh Tibor, Mult István,
Farkas Éva, Deák Sándor, Magyar Attila,
Török Ágnes, Kovács Mariann, Juhász
Ibolya, Szívós Károly, Knapcsik József,
Kis Sándor, Bognár Péter, Blasek Gyön-
gyi, Hárai Ágnes, Gara Lídia.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Egy farsangi éj komédiája

A L é d a a P e s t i S z í n h á z b a n

Miroslav Krleža magyar színpadi rene-
szánsza, amely húsz évet váratott magára,
napjainkban valósul meg. Egy évadban
került bemutatásra a Glembay-trilógia
mindhárom darabja: a Glembay-Ltd

Győrben (lásd SZÍNHÁZ 1983/1.), az
Agónia Miskolcon és a Léda a Pesti Szín-
házban.

„A Glembay család egyfajta dekoratív
táblafestmény egy letűnő, agonizáló pol-
gári civilizáció motívumaival, egyfajta
költői, lírai alászállás az úgynevezett lé-
lektani dráma minden elemébe." Krleža
maga méltatta így a tizenegy prózai műből
és három drámából álló ciklusát.
Nagylélegzetű írói vállalkozásának lé-
nyege, hogy a polgári társadalom válságát
egy család széthullásán keresztül áb-
rázolja. A trilógia első darabja, a Glembay-

Ltd (1929) e folyamat első fázisa. Az
Agónia (1928) összezárt szerelmi három-
szöge Strindberg Haláltáncának hatalmas
intenzitású, tragikus hármasát idézi. A

Léda (1930) szerelmi négyszögei már nem
vezetnek tragédiához, a válságtünetek
rajza inkább komikus.

Krleža drámáinak alapképlete mindig a
férfi-nő kapcsolat, a „hím és nőstény közti
végzetes viszony", amely vitákkal,
szenvedésekkel, gyűlölködésekkel és tra-
gédiákkal terhes. A társadalmi tünetek
valójában emberi kapcsolatrendszerek-ben
testesülnek meg. „Ha a Glembay-
képcsarnok képeinek előterében a törté-
nelem áll, mélyükben a biológia lapul
meg" - írja műveiről jugoszláviai magyar
monográfusa, Bori Imre. Ez a biológiai
determinizmus az, amely „vörös fonalként
húzódik a Krleža-művek során át mintegy
azt bizonyítva, hogy a történelmi és
társadalmi krízishelyzetekben válik az
emberi élet nemezisévé, ami az emberben
biológiai meghatározottság, s a homo
socialis és a homo historicus mintha azzal
védekezne, hogy a homo eroticust engedi
magában felülkerekedni". (Bori Imre:
Miroslav Krleža, Fórum, 1976. 89. 1.)

A Léda szereplői tipikus képviselői en-
nek a „homo eroticusnak". A hat figura -
három férfi, három nő - kusza viszony-



latokban él egymással. Klanfar felesége,
Melita (született Szlougan-Szlouganovich
lány) egyrészt lovag Oliver Urban
szeretője, másrészt Aurelé, a befutott
festőé, akihez hozzá akar menni. Aurel
azonban a modelljéért, Lédáért rajong.
Felesége, Klara, noha maga is Oliverrel
vigasztalódik, nem akarja elveszíteni
Aurelt. Van még a dúsgazdag és megunt
férj, Klanfar, és Fanny, a szobalány, aki
szintén Oliverért rajong. A szerelmi
játékok tulajdonképpeni bonyolítója és
aktív részese lovag Oliver Urban, a
szentpétervári osztrák-magyar követség
egykori tanácsosa, aki anyja révén Glem-
bay-leszármazott.

A kusza szerelmi szálak mind egy Léda-
kép alatt szövődnek, amely jelkép-ként
vonul végig a darab folyamán. Krleža
életművében a társművészetek, elsősorban
a képzőművészet jelentős helyet foglal el.
Több hőse festő, így Leone a Glembay-Ltd-

ben, Filip Latinovicz, az azonos című
regény hőse, és Aurel a Lédában. A dráma
tulajdonképpeni cím-szereplője - a modell,
akiről a képek készültek - meg sem jelenik
a történet során, és joggal hihetjük, hogy a
cím első-sorban a Léda a hattyúval
motívumra utal. E kép szimbolikáját a Pesti
Színház előadása Horvai István
rendezésében még fokozza is a
befejezéssel: Fanny, a szobalány a
záróképben Léda-pózban hódítja meg
Olivert. Az ötlet frappáns: Horvai Krleža
műveinek felhasználásával átírta a teljes
negyedik felvonást, amely eredetileg az
utcán játszódik, Klanfarék palotája előtt.
Oliver, a darab szerint, egy utcalánnyal
fejezi be a farsangi éjszakát, nyomukban
pedig megjelenik a söprögető nő, akinek
„szimbolikus söprűje a rothadt narancsok,
papír- és újság-hulladékok elszórt szemetje
fölött -- záróakkordja ennek a szomorú
Glembay-szerű szerelmi játéknak".
Amennyit veszített a darab lírájából a
megváltozott záróképpel, annyit nyert
iróniában. Az előadásnak számos remek
rendezői ötlete van: Klanfar
panoptikumszerű öltöztetése az első
részben, a pasziánszjáték, a festőállvány
ablakszerű négyszögében könyöklő elázott
barátok a második rész-ben, a
jelenetösszekötő némajátékok és
mindenekelőtt az említett zárókép.

Mégis, a Pesti Színház előadása hiány-
érzetet hagy bennünk. Valahogy nincs tétje
e szerelmi ármányoknak, civódások-nak,
csalásoknak és megcsalattatások-nak.
Pedig Krleža férfi- és nőalakjait mindig
csak egy hajszál választja el a tragédiától,
amely gyakran bekövetkezik:

Leone megöli mostohaanyját (Glembay-
Ltd), Laura öngyilkos lesz (Agónia). A
Lédában - amely az alcím tanúsága szerint
egy farsangi éj komédiája - az író
megkegyelmez szereplőinek: olyan kis-
stílűeknek ábrázolja őket, hogy csalásaik
és hűtlenségeik már nem vezethet-nek
tragédiához. Klanfar talán elválik a
feleségétől, de Melita akkor is éli tovább a
maga könnyelmű életét; Aurel továbbra is
csalja majd Klarát, de együtt alapozzák
jövendő villájukat; Oliver pedig folytatja
bohém és felelőtlen élet-módját. Bár a
tragédia elmarad, Krleža szerelmi játéka
mélységesen szomorú és kiábrándító.
Hősei, akiknek társadalmi helyzete
pontosan meghatározott, cinikus, léha,
üres, kártékony és veszedelmes típusok.
Nem lehet őket kizárólag humorral és
malíciával megjeleníteni, ahogy az
előadás teszi. Aurel, a híres festő (Tordy
Géza) valójában tehetségtelen karrierista,
aki behódolt a divat-nak, és a gazdag
sznobok pénzén emelkedett a magasba.
Klara, a felesége (Béres Ilona) a
megalkuvás iskolapéldája: szegény,
nélkülöző modellből lett nagyságos
asszony, aki a jómódhoz éppúgy foggal-
körömmel ragaszkodik, mint a Glembay-Ltd
Castelli bárónője, az utca-lányból lett
úriasszony. Oliver (Bács Ferenc) magán
viseli a dekadencia jegyeit: életunt,
cinikus, élveteg „deklasszált bonviván",
aki ugyan pontosan ítéli meg környezete
kisszerűségét, de már nincs ereje arra,
hogy kiszakadjon belőle. Melita, az
elszegényedett nemeslány (Szegedi Erika)
bevallottan a pénzéért ment hozzá a
lenézett Klanfarhoz (Kovács János), aki
primitív elefántként viselkedik ebben a
polgári porcelánboltban. A vályogvető
fiából lett iparmágnás az új típusú pol-
gárság képviselője; a Glembayak hajdani
patríciuscsaládját a tőke kíméletlenül
feltörekvő, haszonleső, ügyeskedő lovag-
jai váltják föl - „glembayizmus" helyett

„klanfarizmus" jellemzi a húszas évek
Európáját.

A Pesti Színház színpadán sem a tragé-
dia árnyéka, sem az írói ábrázolás kímé-
letlensége és keserűsége nem érződik.
Ennek hiányában az előadás könnyebb
fajsúlyúvá vált az eredeti műnél. Nem
„Glembay-szerű szerelmi játék", csak egy
naturalista polgári vígjáték elevenedik
meg a szemünk előtt: felszínes és
könnyed komédia, amelyben a szereplők
következmények nélküli szerelmi móká-
kat űznek egymással. És bár a kor né-
hány jelzésben, elsősorban díszletben
(Fehér Miklós munkája) és az öltözkö-
désben (Jánoskúti Márta ruhatervei) ben-
ne van, mégis az előadás egésze valahogy
kortól független emberi viszonylatrend-
szereket próbál bemutatni: olyan férfi-nő
kapcsolatokat, amelyek ma is érvényesek.
És Krleža darabjában benne is van ez az
időn és koron túli aktualitás, de ez csak
egyik vonulata. A másik, a fontosabb a
társadalmi indíttatás, amely a trilógia
valamennyi darabját rokonítja:

. a társadalmi agónia az erotikus hal-
doklás és válság tünetrendszerét ölti
magára, egy társadalmi viszonylatrend-
szer a férfi és nő kapcsolatainak krízise-
ként manifesztálódik." (Bori Imre, i. m.
90. 1.)

Az előadás egyensúlyát megbillenti az
egyenetlen színészi játék. Ha hat sze-
replőből valaki nincs a helyén, már föl-
borul a pontos szabályok szerint működő
szerelmi libikókajáték. A Léda, akár-csak
a Glembay-Ltd vagy az Agónia, remek
szerepdarab, ahol mindenkinek van egy
nagy jelenete. Melita és Oliver kettőse
nyitja az előadást: szeretkezés utáni laza
beszélgetést folytatnak. Szegedi Erika
Melitája itt kellőképp oldott és érzéki.
Aurel megérkezésekor disztingvált és
sznob úrinő lesz belőle. A férjével való
összecsapásban a legjobb: hisztériázás
helyett fagyos és jéghideg, unottan pa-

Miroslav Krleža: Léda (Pesti Színház). Béres Ilona (Klara) és Bács Ferenc (lovag Oliver Urban)



sziánszozik és bejelenti a válást. Ennek a
jelenetnek a színészi intenzitását Szegedi
Erika nem tudja megismételni: a felpör-
getett monológokban már nem talál rá
korábbi hangjára. Alakításának - az
egyenetlenség dacára - értékes és élvezetes
pillanatai vannak. Kovács János Klanfarja
rossz szokásaival együtt is szinte
rokonszenvesnek hat ebben a kifinomultan
romlott közegben. Holott Krležánál erről
szó sincs : ő igencsak keményen ítélkezik
erről az újgazdag polgárról, aki a
Glembayaknál egészségesebb, de erő-
szakosabb morál képviselője.

A második nagy összecsapás Klara és
Oliver között zajlik, az előadás valójában
itt „ül le" leginkább. A rafinált hódítási
játékban Bács Ferencnek nincs megfelelő
partnere. Béres Ilona szerepfelfogása
ugyanis első perctől fogva hamis: decens
úrinőt játszik, aki beleszületett a jólétbe,
holott csak testi előnyei révén felkapasz-
kodott. Béres alakítása annyira kiszámított,
hogy valójában teljesen kívül marad a
szerepen: ez a Klara nem érez sem-mit,
sem Aurel, sem Oliver, de még Léda iránt
sem: indulatai, dühkitörései erőltetettek és
hamisak, nincs mögöttük érzelmi fedezet.
Nem értjük, miért enged Olivernek, miért
sír utána, miért fontos neki Aurel.
Hasonlóképp halványabb a megszokottnál
Tordy Géza is. A befutott festőből
felszínes, komikus figurát formál - ez az
Aurel mindössze gyáva papucs-férj. Tordy
alakítása inkább a férfiúi gyávaságra és a
művészi önsajnálatra szorítkozik, a
társadalmilag veszélyes típusból, az
önkritikátlan, karrierista művészből alig
éreztet meg valamit.

Az előadást valójában ketten viszik:
Bács Ferenc Oliverje és Pap Vera Fanny-
ja. A szobalány eredetileg mindössze né-
hány mondatos szerepe a Pesti Színház
színpadán főszereppé nő. Horvai István
rendezői ötlete, hogy jelenetátkötőnek
alkalmazza. Amíg a színpadot átrendezik,
a függöny előtt Pap Vera olyan né-
majátékot ad elő, ami a színészi gyakorlat
magasiskolája: iszik, imádkozik, festi
magát, zenét hallgat, Melitát utánozza

és Oliverről álmodozik. Ezek a némajá-
tékok készítik elő azt a folyamatot,
amelynek végén a naivan romlott és ár-
tatlanul kacér teremtés példaképéhez ha-
sonul: maga is Lédává válik.

A másik meglepetés Bács Ferenc, aki-
nek végre lehetősége van bebizonyítani,
hogy nemcsak „snájdig" filmszínész,
hanem kitűnő jellemábrázoló művész is.
A Pesti Színház előadásának ő az igazi
haj-tómotorja, szinte mindvégig színen
van, és gyakran megfelelő partnerek
nélkül kénytelen játszani. Oliverje, e
„bakakáplári Don Juan" kellően cinikus
és charme-os ahhoz, hogy egyik női ágytól
a másikig botladozzon. E Glembay
ivadék az ő ironikus megformálásában
gunyoros, szellemes intellektuel, aki
kívülállóként tisztán látja a polgári világ
züllöttségét, barátja tehetségtelenségét,
szeretői kisstílűségét, sőt önmaga
aljasságát is. Túlságosan korának és
osztályának gyermeke azonban:
barátjából hasznot húz, a nők-nél egyetlen
alkalmat sem szalaszt el, képességeit
aprópénzre váltja, romlottságát
filozófiával palástolja. Bács Ferenc játéka
nem nélkülözi az öniróniát sem, ezért
ambivalens érzéseket kelt a nézőben: va-
lójában szimpátiánkat sem tudjuk megta-
gadni ettől az Olivertől, aki messze ki-
magaslik kisstílű környezetéből.

E farsangi éj kavalkádja végső soron
csak súrolja a tragédiát, valójában a
komikumba, sőt a burleszkbe fullad. A

Léda szereplői csak szavakkal gyilkolnak,
a tragédia lehetőségét feloldja az
érzékiség, a konfliktusok szeretkezésekbe
torkoll-nak. Krleža ítélete így válik
keserűen egyértelművé: a rafinált
élvezetekbe merülő polgári világ már a
tragédia katarzisát sem érdemli meg.

Miroslav Krleža: Léda (Pesti Színház)

Fordította: Dudás Kálmán. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Rendező:
Horvai István.

Szereplők: Bács Ferenc, Kovács János,
Szegedi Erika, Tordy Géza, Béres Ilona, Pap
Vera.

MIHÁLYI GÁBOR

Bordélyház és kolostor

A Szeget szeggel Miskolcon

A hetven-egynéhány évesen is megúju-
lásra képes Major Tamás - lehet-e őt nem
csodálnunk ? - (szinte napra pontosan) tíz
év után újra színpadra állította Shakes-
peare talányos remekművét, a Szeget
szeggelt, ezúttal a miskolci Nemzeti Szín-
házban.

Major Tamás - mint az a színházi mű-
sorfüzetben kinyomtatott nyilatkozatában
olvasható - úgy döntött, hogy itt
Miskolcon újragondolja, átfogalmazza
korábbi rendezői koncepcióját, amellyel
annak idején (1973 januárjában) a budapesti
Nemzeti Színházban késztette elismerésre,
és ingerelte vitára kritikusait és nézőit.
Major ezúttal hét pontban fogalmazza meg
művészi célkitűzéseit, és már az első
pontban kijelenti: „A rendező vitát
provokál már magával a drámaválasztással
- beleértve, hogy korábbi rendezésével is
vitatkozik."

Major állást foglal a stílusok keveredése
mellett, hadat üzen a régebbi klasszikus
előadások általános emelkedettségének,
amelynek nevében tompítani igyekeztek a
Shakespeare-drámák „cirkuszi" jeleneteit.
Úgy véli, a mai rendezés nem tagadhatja
egy pillanatig sem a néző előtt, hogy
szereplői színielőadást játszanak,
méghozzá olyan színielőadást, amely
valójában „egymást követő, egy-másra
felelő, gyakran száznyolcvan fokos
fordulattal következő egymás utáni
számokból" áll, amelyeket „lehetne akár
elválasztó gongütésekkel jelezni". Fontos
gondolata Majornak, hogy „minden
előadásnak a mai korral kell szembesül-
nie. A Shakespeare-dráma tiltakozik va-
lamiféle kizárólagos, egyetlen rendezői
koncepció ellen. Ha ma újra olvasom,
újakat fedezek fel a már teljesen ismert-
nek hitt darabban . . ." Végül megálla-
pítja: „Amikor a modern rendezés az
irodalomcentrikus színház ellen harcol,
akkor nemhogy lenézi, hanem még in-
kább megbecsüli a szöveget. Csakhogy
ezt a szöveget a rendező működésében
tudja látni a színpadon. A szöveg nem
önmagáért hat, hanem azt kell megvaló-
sítani, hogy a szó egy adott, feszült tár-
sadalmi helyzetben, igazi társadalmi kap-.
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