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Az Agónia Miskolcon

A Glembay-trilógia mai értelmezése - a
mostani fölújítások egybehangzó tanúsága
szerint - nemcsak a történetiség és az
aktualitás dialektikájának kérdéseit veti
föl, hanem viszonyunkat is az ibseni tí-
pusú naturalista drámához. Krleža mo-
nográfusa, Spiró György éppen a natura-
lista konvencióhoz, a kor színházi igé-
nyéhez való alkalmazkodást tartja a
Glembay-ciklus legfőbb fogyatékosságá-
nak: „Az a naturalizmus, amelyhez Krleža
visszafordul, csak látszólag azonos a
századfordulón forradalminak számító
formával. A közönség azóta megszokta,
epés, vad, a korábbi romantikával szem-
ben lázadó kinövéseit lenyesegették, és
létrejött az a helyzet, hogy Krleža ideo-
lógiailag haladó programot éppen ret-
rográddá váló formában fogalmaz meg."

Ez a „retrográd forma", talán éppen
statikusságánál fogva, ugyanakkor rend-
kívül alkalmas egy adott társadalmi álla-
pot rögzítésére. „Krleža naturalista drámái
- ismeri el Spiró - a publicista hevületével,
csaknem didaktikusan sulykolják a néző
fejébe, hogy az a társadalmi állapot, amely
a drámák szereplőit vegetálásra és
értelmetlen halálba kényszeríti, megérett a
megszüntetésre." A kérdés éppen az, hogy
mi történik, ha e drámák alól „kihúzzák a
társadalmi talajt", vagyis a bennük foglalt
állapot már csak történetileg érvényes?
Vajon a történelmi távlat nem húz-e
üveglapot a művek fölé, megvédve őket a
porosodástól, de egyszersmind lefokozva
a színházat hol-mi múzeumi tárlattá?

Spiró a trilógiát elemezve, már a maguk
korában is mintha valamiféle Madame
Tussaud-féle panoptikumnak látná a ciklus
darabjait: ,,...Krleža nem dinamikusan
változó jellemekben gondolkozik, számára
az egyszer kialakult jellem többé nem
változhat, »hű marad ön-magához«
minden körülmények között, és aszerint
marad életben vagy pusztul el, ahogyan az
individuum számára a külső körülmények
alakulnak. Valamennyi szereplőjének a
jelleme a drámai cselekmény kezdete előtt
lezárult, az egyes jellemek hajdani
kialakulásáról legföljebb szó van, de a
folyamat sohasem érdekli

a szerzőt. Azt mondhatjuk: minden sze-
replő valamikor régen, a gyerekkorban és
a kamaszkorban kialakult; határozott
nézetei vannak és határozott erkölcsei, és
nincs olyan válság, amely ezen változtat-
hatna. A naturalista korszak drámáiban
olykor felmerül az egyes szereplők
helyzetértékelésében, hogy az egész élet
báb-színházra emlékeztet, hogy ők
valamennyien viaszbábuk, akiknek nincs
autentikus élete. Az értékelés tökéletesen
helyt-álló, az érdekes csak az, hogy
Krleža halálosan komolyan veszi a
viaszbábok lelki életét, hogy tragikumot
fedez fel bennük."

A kérdés tehát most már úgy vetődik
föl, hogy a levitézlett Monarchia
deklasszáltjainak erkölcsi széthullása, ami
a trilógia „közege" és tárgya, s amit Krleža
Spiró szerint „halálosan komolyan vett ', a
történelemből visszanézve, nem válik-e
végképp komikus haláltánccá.

Az Agóniától mindenesetre érvényes
feleletet várhatunk a kérdésre. A
Glembay-ciklus darabjai közül alighanem
ez a legmélyebb, a legáttételesebb és a
leganalitikusabb. (Különösen a tömör,
kétfelvonásos változat, amely Miskolcon
tovább rövidült, bizonyos dramaturgiai
„belső vágások", szövegkurtítások
következtében.)

Szikora János rendezésének első meg-
lepetése, hogy a nagyszínpadra vitte a lé-
nyegében három szereplős, de mindvégig
párjelenetekből álló kamaradarabot. Nem
építhetett tehát kizárólag a színészi játék
intimitására, hiszen figyelembe kellett
vennie, hogy a nézőtér bizonyos pontjai
meglehetősen távol vannak a rivaldától.
Következésképp száműzte a naturalista
technikát. Hiányzik a Krleža által
gondosan föllajtstromozott kellék-
zsúfoltság. Az óriási színpadon csak né-
hány bútordarab és finoman megválasztott
használati tárgy jelzi a helyszínt - az első
felvonásban a divatszalont, a másodikban
a Lenbach-ház egyik szobáját. Hatalmas
vászon „falsík" uralja a teret, amelyre néha
rávetődik a szereplők fenyegetően (vagy
groteszken) megnövesztett árnyéka. A
vászon időnként fölsiklik a magasba,
mintegy a bejárati ajtót helyettesítendő, s
zuhogó fényben ott áll mögötte az éppen
érkező szereplő. (Például a Madeleine
Petrovna kényes szerepét finoman,
pasztellszerűen megoldó Zsolnai Júlia.)
Egyébként a világítás-nak mindvégig
főszerep jut; fénypászmák szabdalják föl a
teret, vagy vetnek csillogó glóriát a
cigarettafüstbe burkolózó alakokra.

Ugyanilyen „teatralitást" szolgál a zene.
A monológok és dialógok jelentős része
Bach-partiták és szólószonáták ak-
kordjával hangzik együtt. Ez nem alá-festő
zene, hanem „élőben" szól, mikro-
fonerősítéssel, a beszéddel egyenértékű
szólamként. Az effektus az első percek-
ben zavaróan hat, különösen a nézőtér
hátsó soraiban, minthogy a zene átfedi a
szöveget. Értjük a mögötte levő rendezői
szándékot, ami alapos szövegelemzésből
fakad. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a
szövegek jelentős része nem az „akcióra"

irányul, hanem puszta reflexió: a
szereplők önmagukat és a helyzetüket
értelmezik. Krleža pszichológiai dialó-
gusoknak nevezi ezeket a párbeszédeket,
amelyek voltaképp nem is párbeszédek,
inkább párhuzamos monológok, a jellem
belső átvilágítására szolgáló eszközök. Ez
már valóban „túl van" a naturalista
technikán, és ebben az értelemben nagyon
is jogosult a rendező fogása, ami-kor a
zenei ellenszólammal „fölstilizálja", s
ezáltal mintegy kivonja őket a szituá-
cióból.

Csakhogy ugyanezzel a művelettel -
nyilván szándékosan - elbagatellizálja a
monológ tartalmát, drámailag üresjárattá
nyilvánítja a jelenetet, s leminősíti magát a
jellemet. Vagyis itt bizonyos rendezői
„rálátás", irónia működik. Meg-
gondolandó azonban, hogy nem a dráma
világán kívülről bevitt megoldásnak va-
gyunk-e tanúi, hiszen Krleža ezekkel a
hosszú monológokkal egyszerre jellemzi a
szituációt és a monologizáló karaktert.
Például Križovec második felvonás-beli
elmélkedése a házasság illetve a pat-
riarchális keretek fölbomlásáról - szituá-
cióértékét tekintve - a Laurától való el-
távolodás tudatos vagy tudattalan gesztu-
sa, ami nem föltétlenül vonja kétségbe a
benne közöltek szubjektív igazságtar-
talmát. (Sőt, Krleža naplójegyzeteiből
tudjuk, hogy ebben az esetben szócsőként
használta Križovecet, saját véleményét
adta a szájába.)

Vagyis azt lehet mondani, hogy az
Agónia a naturalista drámatechnikából
mindenekelőtt a szituációk pszichológiai
fölépítését őrzi, csak éppen „naturalizmu-
son túli", a köznapi valóságtól elrugasz-
kodó dialogizálással, a felszínnél sokkal
lejjebb ásva, lélektani mélyfúrással. De
azért ez még mindig atmoszférikus miliő-
dráma, amit az előadás vizuális és akusz-
tikus fölépítésével energikusan áthúz.
Rendezőileg rendkívül hatásosan és esz-
tétikusan, színészileg viszont némileg el-
lentmondásosan.



A kettő azonban aligha választható el
egymástól, amit nem lehet figyelmen kívül
hagyni, ha például Körtvélyessy Zsolt
Lenbach-alakítását értékeljük. Ugyanis
Körtvélyessy intonálja a drámát, neki kell
mindenekelőtt „megküzdeni" a
hegedűszólóval, az ő hosszú monológ-ja
alatt szokik hozzá (ha hozzászokik) a
közönség az előadás sajátos „kettős
versenyéhez". Körtvélyessy szerepről
szerepre teherbíróbb színész, akit érdemes
ellátni feladatokkal, mert előnyös fizikai
adottságait érintetlenül hagyva, „általános
hőstípusból" kitűnő karakter-színésszé kezd
válni. Lenbach bárója fiatalabb is,
összeszedettebb is, mint Krleža szétesőben
levő, alkoholtól fölpuhult figurája. Ebben a
Lenbachban több az agresszivitás, a
huszáralezredesi allűr, a krakélereskedés -
vagyis mindennek inkább a felszíne, a
látszata. A színész érzékelteti is a belső
ürességet, a pozőri mutatványokat. A
nézőtér kilencedik soráig azonban - s ezt
nem véletlenül hangsúlyozom - az alakítás
inkább csak sziluettszerűen „jön át",
részletek nél-kül, figurális effektusként.
Ennek meg-felelően az öngyilkosság
pillanata a leghatásosabb, Lenbach báró
halálba tántorgásának valósággal
koreografikus le-képezése, „gegen"-
világításban, szinte filmes snittként.

Valószínű, hogy a nézőtér első soraiból
intenzívebb Körtvélyessy játéka. Mivel a
második részben már nem szerepel, ezt
csak annak alapján valószínűsítem, hogy a
negyedik sorból nézve Tímár Éva Laurája
is jóval fölülmúlta intenzitásban első
felvonásbeli önmagát; hangilag-mimikailag
egyaránt „átjött" a hegedű-szóló fölött, és
alakítása teljes részlet-gazdagságában
kibontakozott. (Ami azzal is magyarázható,
hogy a játék intimitása általában közelről
élvezhető a szín-házban. Valószínű
azonban, hogy a dolognak van egy
speciális oka. Tudniillik az erősítőn át
érkező hegedűhang az egész színházban
egyformán szól, a "na-túr" emberi hang
viszont fokozatosan szétoszlik a hatalmas
légtérben.)

A Križovecet játszó Bregyán Péter
alakításában a technikai „áttörés" prob-
lémáján túlmenően is bizonytalanságot
érzek. Bregyán - legalábbis a bemutató-
előadáson - adós maradt a figura orátori
nagyvonalúságával, az ügyvédi retorika és
a filozofikus meditáció határmezsgyéjén
mozgó szógörgetéssel. Nehezen hiszem el
róla, hogy a felvonás elején már egy órája
beszél, még kevésbé, hogy ezt a
legnagyobb könnyedséggel, rutinnal,
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Laura (Tímár Éva) és Križovec (Bregyán Péter) az Agónia című drámában (miskolc i Nemzeti Színház)
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fölénnyel csinálja. A Bregyán játszotta
ügyvéd kétségbeesetten menekül a mo-
nológba; küzd, fárad, izzad, hogy sza-
baduljon, holott ugyanezt kellene tennie,
de látható megerőltetés nélkül, egy vivőr,
egy rutinié szofisztikájával. Aki rá-adásul
őszintének látszik.

Tímár Éva nyújtja a maximális telje-
sítményt Laura szerepében. Puszta je-
lenléte is feszültséget teremt az első rész-
ben, s már itt tudósít a robbanáskész belső
állapotról. Tisztaságmániás rendrakásai, a
tevékenység látszatát keltő alibi-
cselekvései mintegy levezetőszelepként
működnek. A második részben, Križovec
monológjai alatt a takarékos gesztusok
végigélt, belső folyamatokat érzékeltetnek.
Ahogy a fejéhez szorít egy jég-kockákkal
tele tömlőt, vagy beáll a térből kimetszett
„falsík" elé, annak esztétikailag
megtervezett látványértéke is van, anélkül,
hogy az alakítás hideggé, konstruálttá
válna. Valójában Tímár Éva játéka oldja
föl naturalizmus és stilizáció paradoxonját
ebben az előadásban, ő kínálja a
megoldást, a tertium daturt, ami nem más,
mint a figuráról összeszedett valamennyi
személyes információ tökéletesen
megkomponált „akciórendbe" sűrítése.

Darabvégi öngyilkossága - váratlan-
ságával és kivitelezésével - fantasztikus
hatású. Ahogy hófehér hálóköntösében
előreimbolyog a rivaldáig, mögötte
összecsapódik a függöny, s a tompa dör-
renés pillanatában, mintegy folytatva
pisztolyt tartó kezének hasára görbülő
mozdulatát, a színésznő teste hirtelen
meglendül, és irtózatos szaltóval eltűnik a
zenekari árokban. Ugyanebben a má-
sodpercben teljes sötétbe borul a szín-ház.

Ezzel a halálugrással ér véget az Agónia a
miskolci előadásban.

Míroslav Krleža: Agónia (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Dudás Kálmán. Zenéjét össze-
állította: Mártha István. Díszlet: Szikora
János. Jelmez: Szakács Györgyi. Rendező:
Szikora János.

Szereplők: Körtvélyessy Zsolt, Tímár Éva,
Bregyán Péter, Zsolnai Júlia, Ónody László,
Rimóczy Emese,

SZÁNTÓ JUDIT

Hogy volt! Hogy lesz?

Strindberg Julie kisasszonya (furcsa így ír-
ni, furcsa Zsülinek hallani, mikor az em-
ber szája-füle még a Júliára áll rá) a ta-
tabányai Népház előadásában két dolgot
bizonyít, noha egyik sem minősülhet új
felfedezésnek: milyen jó színész Balkay
Géza, és milyen szűk a magyar színházak
klasszikus repertoárja.

Egyelőre az utóbbinál maradva: nem
feltétlenül és nem kizárólag Strindberg
mellett érvel ez a siker; számomra ugyan-
úgy támogatja az Erzsébet- és Jakab-kori
színház, az egy kísérlet után alighanem
hosszú időre leírt restaurációs vígjáték, a
spanyol aranykor, a francia klasszicizmus,
a bécsi szecesszió vagy az expresszi-
onizmus ügyét - iskolákét, írókét, melye-
ket színházaink elegáns szlalomozással
megkerülnek. Igaz, bukások is bizonyíta-
nak látszólag ellenük - valójában az adott
előadások ellen. A mából újragondolt ren-
dezés, a korszerű színészi játék minden
értékes műről lekaparhatja a salakot; példa
rá ez a szerény külsőségek között létrejött,
semmiféle propagandától, még a
szükséges reklámtól sem kísért elő-adás,
amely alighanem visszhang, maradandó
hatás nélkül fog elenyészni, pedig - a fent
jelzett általános tanulságon túl -
egyértelműen bizonyította, hogy a komor
svéd, akihez a magyar színház év-tizedek
óta csak egyszer, a strindbergi
Haláltánccal nyúlt (a Dürrenmatt-félében,
amely egyébként jeles munka, a svájci író
volt a modernség alibije), feltár-ható és
feltárásra érdemes szerző.

Igazságtalanság volna ugyanakkor meg
nem emlékezni épp a Julie (akkor még
Júlia) kisasszony öt évvel ezelőtti, Zolnay
Pál rendezte tévés feldolgozásáról,
amelyről egy recenzens így írt: „Mi
közünk nekünk ehhez a Júlia
kisasszonyhoz? Úgyszólván semmi."

Ezután, a drámát elemezve, a kritikus
kifejti: a közhittel ellentétben a mű nem a
nőgyűlölet, nem a nemek harcának
drámája, „sokkal inkább a »lent« és a
»fent«, a társadalmi rangkülönbség
birkózásáé. . .", továbbá „a
párbeszédekkel pőrére vet-kőződő nemesi
kisasszony sorsa az Ibsen meghirdette női
emancipációra adott válasz, Az
egyenjogúsítás képtelenségét és

koraiságát hirdeti egy olyan világban, ahol
nemesi előítéletek és anyagi függelmek
szorítják a nőt, nem kisebb kínnal, mint a
pszichés gyengeségek, az ösztön-élet
tisztázatlan parancsai". S miközben,
egynémely jelzőt, főleg a „nemesit" le-
számítva, épp a fenti megfogalmazások
valósággal lúdbőröztetik az emancipáció
körül jelenleg dúló viták táplálta olvasót,
saját fejtegetését az idézett kritikus így
fejeli meg: „Strindberg e hőseihez nincs
sok köze az embernek, az azonosulás, az
együttjátszás élményét sem kínálja a
színmű..." Vajon?

Való igaz: August Strindberg túl „spe-
cifikus". A grófkisasszony és a lakáj kon-
frontációja nem épp tipikus napjainkban,
még az osztálytársadalmakban sem.
Legalább oly kevéssé, mint titáné és istené
avagy skót királyé és thánjaié. Persze
Strindbergnek - Szophoklésszal,
Shakespeare-rel ellentétben - túl könnyen
tetten érhető, tételes és számos tételében
elavult filozófiája volt, és ennek színpadi
kifejezésére túl könnyen tetten érhető,
tételes és nem egy tételében el-avult
dramaturgiája. Nem tagadható: ennyivel
nehezebb a helyzet. Csakhogy ezzel a
nehézséggel, annak különböző fokain,
egyre sűrűbben találkozunk a középkortól
a XX. század végéig vezető drámafejlődés
ösvényein. Az ókor, majd a reneszánsz
„levegőssége" lassan elenyészik, a drámai
világegyetem légterét nézetek töltik be, s e
nézetekkel, valamint dramaturgiai
következményeikkel egyre több a
szemléleti vagy ízlésbeli vitánk. (És
érthető emberi gyengeség, hogy
szempontjainak értékét és tartósságát
minden nemzedék hajlamos túlbecsülni -
holott gyakorta évtizedekben sem mérhető
gáncsok támadnak vagy löknek fél-re
évszázadokban „gondolkodó" alkotá-
sokat,) Kétségtelen az is, hogy a bőkezű,
levegős szövegek terébe sokkal több-féle
üzenetet lehet - a mindenkori - mai
szándékkal belevetíteni. Ám olvasni min-
den jelentős művet lehet, s - mindenkori -
mai olvasata mindegyiknek elképzelhető.
Sőt, néha éppenséggel a legegyszerűbb,
legkézenfekvőbb olvasat a legigazabb és
legaktuálisabb, például ha következetesen
végiggondoljuk, hogyan viselkednek egy
bizonyos szituációban bizonyos emberek,
akikben - ha igazi mű-vész formálta őket -
magunkra ismerhetünk. Nem azért, mert
kontesszek, illetve lakájok vagyunk,
hanem például mert mindnyájan kerültünk
már - szexuális relációban, de akár azon
kívül is - egyenlőtlen szituációkba, s az is
megesett, hogy


