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eredményeként egyre közelebb kerülnek
egymáshoz, úgy tűnnek el lakásából a
polgári jólét megszokott kellékei: a szo-
bát elborítják a férfi által készített papír-
virágok, roncshalmazzá változnak a bú-
torok, egyre nagyobb lesz a szemét, a nő
pedig megtépázott külsővel és belsővel
fogadja társul az ösztöneit végleg felsza-
badított férfit. Nincs szó tehát idillikus
szerelemről. Kegyetlen egymásra találás
Evaé és Snecié. Szerelmük „széttört híd,
széttört fogsorral, széttört forgókarral,
ami minden irányba forog, és széttöri a
koponyákat".

Valló Péter rendezésében a két növen-
dék kényesen egyensúlyoz a realista és
szimbolista megközelítés között. Valós
helyzeteket élnek meg úgy, hogy a sza-
vak és a használt jelképek segítségével az
egész történet megemelkedjék, és a nász
záróperceire az abszurditás szintjére
érjen el. Közben pedig érzékeny jelle-
mek épülnek. Varga Éva diagnózisszerű
hitelességgel írja le Eva magányának
jellemzőit. Udvarias hidegséggel kísérli
meg elküldeni lakásából az idegent, majd
fokozatosan oldódik. Megérinti a férfi
zárkózottsága, görcsös kisebbrendűségi
érzése. Kedvesen, elnézően fogadja
Sneci hóbortjait, s szinte észrevétlenül a
hatalma alá kerül. Minden társa-dalmi
konvenciót levetkőzve ajánlja fel
szerelmét az élete részévé vált, társtalan-
ságát oldó embernek. S amikor rádöb-
ben, hogy kapcsolatuk sohasem alakul-
hat az elképzeléseinek megfelelően, már
nincs ereje nemet mondani. Könnyeivel
küszködve, de tehetetlenül tűri, hogy
Sneci ízlésének megfelelően elrongyo-
sítsa az esküvői ruhát, és rá is kiaggassa
papírvirágait. Megyeri Zoltán csavargója
a kezdetekkor tele van gátlásokkal és
görcsökkel. Félénk mozdulataival, két-
kedő tekintetével, állandó szúrásra elő-
készített szavaival mindent megkérdő-
jelez. Csak azokban a pillanatokban
mutatja gyermeki, ámde nyers, szadiz-
musba hajló énjét, amikor egyedül ma-
rad. Aztán lassan Evát is bizalmasává
teszi. Egyre erőszakosabbá és ellent-
mondást nem tűrőbbé válik. Az esküvői
szertartásra magabiztossága odáig fejlő-
dik, hogy elhiszi, kettejük személyisége
szétválaszthatatlanul eggyé olvadt.

E kettős játék után Stephen Schwartz
musicaljében, a Godspellben ismét
együtt volt az osztály. Bizonyították,
hogy a zenés műfaj sem idegen tőlük.
Egy laza szövegkönyvet kaptak a ke-
zükbe, mely Máté evangélumának fel-
használásával készült. Az ismert Jézus-
történetet, illetve annak egyes epizódjait
Iglódi István rendezőtanári irányítása
mellett a commedia dell'arte hagyomá-
nyaira alapozva, mai keretek közé he-
lyezték. A „játszik az osztály" alapgon-
dolatára építkeztek. A jól ismert székfog-
laló játékkal teremtették meg az alap-
hangulatot, majd a játékmester (aki egy-
ben Jézus megtestesítője is volt) irá-
nyításával rögtönzésszerűen adták elő a
különböző bibliai jeleneteket. Ügyesen
ötvözve mát, tegnapot és régmúltat, úgy
találtak ki minden apró mozdulatot,
hogy az valóban akkor és ott születettnek
tessék. S amilyen jól használható, gyor-
san átalakítható piros rúd- és dobozdísz-
letet tervezett számukra Benedek Péter,
a növendékek ugyanolyan gyorsan tud-
tak alakot, stílust és hangulatot váltani.
Bátran helyezték egymás mellé a sirató-
falat és a rajzfigura, Gusztáv paródiáját, a
gecsemáni kert borongós hangulatát és a
most mutasd meg pantomimjáték
ötleteit.

De Schwartz tovább nehezítette a dol-
gukat. Szép, de nem könnyen énekelhető
dallamokat írt elő a szereplőknek. A
növendékek állták a próbát. A play back
mankójáról lemondva, vállalva a csúszá-
sok, torzulások, lihegések kockázatát,
élőben adták elő a dalokat. Nemegyszer
táncbetétek után, előtt vagy éppen kísé-
retében. Tisztán, összeszokottan hang-
zottak fel a dallamok.

A közel egy év megannyi vizsgaelőadása
alapján a ki mit tud kérdése mindenkép-
pen megválaszolható. Ilorvai István és
Kapás Dezső hét növendéke becsület-tel
felkészült a pályára. Megtanulta a
szakma alapfogásait, miközben sok irány-
ban próbálkozhatott. A IV/A öt átgon-
dolt lépést tett a színházi szakemberek
felé. Legalább ilyen gonddal kellene fe-
léjük is lépni.

TARJÁN TAMÁS

A mű működ

A Lepkék a kalapon bemutatójáról
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„Mivel a halál korunkban nem élhető át,
ezért át nem élhető tájat teremtettünk,
amelyben úgy állunk némaságra ítélve,
mint korunk haldoklói, a tükörsima élte-
tőgépek között, egyedül.

Átélhetők-e még a dolgok, átélhető-e
a táj? - így hangzik a depresszió kérdése,
azé a depresszióé, mely »könnyek tava«,
néma hattyú és hideg vizek; azé a
depresszióé, amely az üres, kifosztott
bohóc nevetgélése mélyén van.
Gyanítom, hogy a fenti kérdéssel
párhuzamos a legújabb próza néhány,
végletesen stilizáltnak látszó, sokszor
ornamentális darabja. Márton László
fantasztikus epikája, amely csak kezdete
valaminek, ennek a kérdés-nek és ennek
a világórának lesz a művészete. Ha
bírja, mind az egyik, mind a másik."
(Jelenkor, 1986. december - Balassa
Péter)
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Márton László prózája mellett a drama-
turgiája is bizonyára kezdete valaminek;
a »fantasztikus" jelzővel még várhatunk.
Kínkastély és Lepkék a kalapon című első
két drámájának önmagában is van kez-

dete: az előbbié Spiró György regénye,
Az Ikszek, az utóbbié Gozsdu Elek re-
génye, a Köd. A most huszonnyolc éves
szerző - vallomása szerint - nem tartja
elengedhetetlenül szükségesnek az ere-
detiséget, sőt a drámában kifejezetten
célravezetőnek ítéli »a meglévő történe-
tek átvételét és a meglévő formák kon-
vencionális utánzását. A történet erede-
tisége csak megterheli a színműveket, és
elvonja a cselekmény fordulataira kí-
váncsi nézők figyelmét a helyzetek és az
akciók minőségétől, a forma eredetisége
pedig - amennyiben csakugyan eredeti
formáról van szó, nem pedig az adott for-
mák értő és leleményes megvalósításáról
- megterheli a színészeket, sőt szinte
megoldhatatlan feladat elé állítja őket,
mivel meghitt és bevált fogódzóikat
szüntetné meg: a lélektan és a balett jó-
ízűen furcsa keverékének megannyi bájos
emlékeztetőjét". Ezek után talán mon-
danunk sem kell, hogy a fiatal író merő-
ben eredeti drámákat ír. A Lepkék a kala-
pon mindenesetre az. Márton ép elmével



igazán nem számíthatott arra, hogy
Gozsdu könyve „meglévő történet": még
a nézők irodalomtörténész ezreléke sem
föltétlenül emlékszik rá. S ha mégis, itt
csak a bánatos Baán családnévben ismer-
heti föl az alapművet. E dráma a Köd
olvasmányélményétől kapta ötletét, de
anélkül is kétségtelenül megszülethetett
volna. A Radnóti Színpadon látható elő-
adás pedig már nem is a Gozsdu-regény
átirata, hanem a SZÍNHÁZ 1985. áprilisi
drámamellékleteként kinyomtatott Lep-
kék a kalapon átirata.

Mártonnak mégis igaza van eredetiség-
ellenes vélekedésében. Írjunk át bátran
régebbi és új műveket, hiszen az idők az
írókat is „átírják". (Egy hajdani kis élet-
rajzot idézve; egy másik, névrokon íróét:
„Márton László tizenkilenc éves. A csepeli
Rákosi Mátyás Művek vasesztergályosa.
Írásai eddig üzemi lapokban jelentek meg.
Irodalmi lapban első alkalommal jelentke-
zik ezzel a novellájával." [Ezüstfenyő. -
Irodalmi Újság, 1954. január 2.j)
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Gyermekszereplőket színre léptetni min-
dig hálás - és mindig veszélyes. Olyan
színházi törvényszerűség ez, amely ren-
dező, ügyelő, néző, kritikus előtt nem
titok. Ha a gyermekszínészke nem válik
be, igyekszünk elnézni neki; ha beválik,

gyakorta azt mondjuk, írjuk: fölnőtt a
nagyokhoz.

Verebes István színpadán kulcskérdés,
hogy a társulat tagjai képesek-e le-nőni a
három gyermekszereplőhöz. Baán
Mariannt, Baán Ólga négyéves kislányát
Zsigmond Tamara, Baán Klárit, Baán
Márta ötéves kislányát Gábor Lujza,
Baán Milit, szintén Baán Márta kislányát,
hatévest, Köves Dóra játssza utol-
érhetetlenül. Három kis párka, akik -
tulajdonképpen mit sem tudva az egész-
ről - vidáman metszegetik az életek, sor-
sok fonalát. A magukét ténylegesen el-
nyisszantják, akárcsak a játékból öngyil-
kos felnőttek; a felnőttekét előbb azzal
tépdesik, hogy vannak, utóbb azzal, hogy
nincsenek.

Márton László nem kurta kis monda-
tokat osztott az együttesen is csak tizen-
öt esztendős leánykákra. Ahol a teljes el-
tévedtség, egzisztenciavesztés, elidege-
nedettség, érzelmi zűrzavar infantilizmus
képében telepszik a koraöreg köd-evőkre
- ott a kisdedek szükségképp papás-
mamást, ivánbácsist, gáborbácsist,
dokterest fognak játszani. Radnóti Zsuzsa
a drámához fűzött mélyenszántó drama-
turgiai kommentárjában A századvég gyer-
mekei címen értekezett Márton László
látomásáról. Az infantilizálás mint ki-
csinyítés számos formában jelentkezik,

amint azt majd a példák is igazolják. Lili-
puti alakba fokoz vissza az a bábszerűség
is, amely valamennyi figura sajátja. Az
emberi kicsinység „rémbohózata" a Lep-
kék a kalapon - amint erre némiképp a
cím is utal. Ha a világ Isten kalapja, a
milliárdnyi föltűzött lepkeként verdeső
emberiség a bokréta rajta. A metafora
meglehetősen tartalmas. Gondolhatunk
akár Pilinszkyre, a Sztavrogin visszatér
soraira, miszerint (bár itt nem) „Üveg
alatt, / tűhegyre szúrva / ragyog, ragyog a
lepketábor. /Önök ragyognak, uraim".
Gondolhatunk a pillangólét kettősségére,
a hernyóalakkal megváltott ,röpülésre,
tarkaságra. Gondolhatunk, gondolnunk is
kell a föntebb már persziflált Petőfi-
citátumra - hogy Isten kalapján Ma-
gyarország a bokréta. Mennyiben magyar
lepkék ezek a lepkék - erről később.

Kiss-Kovács Gergely díszletét elszórt
színes, hatalmas műlepkék bőven ékesítik.
Alighanem rendezői túlkapásról, a darab
szokatlanságát toleráló didakszisról van
szó: ellensúlyozza a horrort - nyolcan
harapnak a fűbe - a mesejáték. Ebből a
kétpólusosságból létre is jön az „egyszer
volt, hol nem holt..."

A térképzés mindvégig a Radnóti
Színpad szűkösségével küszködik. Csak
mélységben lehet egy kissé kinyitni, kitá-
gítani a tetthelyet; arrafelé ügyesen. A
bezártság, a fulladoztató börtönélet kép-
zetét keltik föl a málló, lassan az ablak-
nyílásokat is eltömő téglafalak. Ötletes a
kis placc beosztása. Az első részben -
újabb jele az infantilisságnak - úgy hat,
mint egy játszótér. A kiszögelléseken -
deszkapadukat vesztett kőpilléreken - el-
elüldögélnek a selypegő, pofákat vágó,
szavakat keresgélő, kacarászó, verekedni
kész felnőttek. Amolyan homokozóként a
gyerekeknek ott egy sírhely. Jót ugra-
bugrálnak a hanton.

Az előfüggönyön, ezen a „Feszty-
vásznon" a szereplők tablója látható, a
„naiv művész" gyermekded, fontoskodó
ecsetvonásaitól ismételten lefokozva,
nevetségessé téve. A bemutatón a füg-
göny előtt és alatt alig lehetett helyet
szorítani Novák Jánosnak, aki nemcsak
szerzette, de részben elő is csalja az elő-
adás pontosan eltervezett, fontos - hol
pengevillanású, hol mennydörgésrobajú,
hol sikoltásosan elnyújtott - zenei effek-
tusait. Spangenberg Radiszló, a szemlá-
tomást öregedő csász. és kir. korlátnok a
függöny előtti-alatti bukdácsolása a
darabtól függetlenül mulatságos, az vi-
szont nem független a darabtól, hogy a
narrátor szinte csak bukdácsol.

Márton László: Lepkék a kalapon (Radnóti Miklós Színpad).
Hernádi Judit (Baán Olga), Nemcsák Károly (Tax l vá n) és Nagy Sándor Tamás (Baán Viktor)



A történetben nem lelünk semmi külö-
nöset. Baán Viktor, harminckét éves
magánzó megnyugodva veszi tudomásul,
hogy tüdőbajtól és féltékenységtől
gyötört, nálánál idősebb felesége végre
kisuhan az árnyékvilágból. Így megnyílik
útja Baán Kázmér özvegye, a huszonhét
éves Baán Ólga felé, ki szintén megnyílik
- erszényéig bezárólag. Tax Iván hu-
szonkét éves bocsári földbirtokos még a
friss házasság után is túl sokat téblábol
szerelemrészegen a vízgyörki udvarház-
ban (udvarházban?) - a frigy és a frigye-
sek azonban, vele együtt, nem őmiatta
vannak halálra ítélve. Szerepel még Dahó
Sámuel nevű (vízgyörki néptanító,
ötvenhárom éves), Stifter Adalbert nevű
(orvos, dokter, negyvennyolc éves, talán
hogy ebből a számból se engedjünk),
Rozgonyi (terménykereskedő, az eredeti
szövegben nem bukkant föl igazán, zsidó,
egyre gazdagabb, és van bőr a képén
túlélni a többieket), Pillér Gábor
(parasztlegény, huszonöt éves, Rozgo-
nyival cimborál), Dahó Ágnes (fiatalka,
tanítókísasszony, karja sajnos nincs, de
mint nyomatékkal értesülünk róla, a
megrongált baba ölelni azért tud) - mégis
az az érzésünk: ahogy Örkény István
Vérrokonok című groteszkjében
„mindenki Bokor" (vagyis egy kalap alá
tartozik), akként itt is „mindenki Baán", s
valamit mindenki bán.

Az összetartozás, az egymásrautaltság,
sorsoknak egymás sorsából való
következése, az elmúlások láncolatossága
a „vérrokonok" darabjának mutatja a
Lepkék a kalapont is. Nyolc kicsi magyar
távozik a rémbohózat során a halálba, ám
nem járnak sokkal jobban az életben
maradók, akik egyáltalán nem Baánok, és
nem is mind magyarok (hisz Stifter
Adalbert szíve németül dobog). Mimi
horribilis personae - áll a nyomtatott
szöveg szereplőlistája fölött. Menet
közben megvilágosodik, hogy a perszó-
nák valamennyien Spangenberg teremt-
ményei: ő táncoltatja a bábokat, bár maga
is báb lehet egy másik táncoltató
zsinórján. Csak a táncoltatás időterében,
ritmusában, közegében rejlik különbség.
Verebes Spangenbergje a Márton java-
solta, valamikor elegáns, ma már idejét-
múlt és elhanyagolt öltözéket egy kokár-
dás színeket viselő háborodott hadfi
érmektől csilingelő ruházatára cserélte.
Őriz valamit a petőfis időkből, a szabad-
ságharcból (a cselekmény az 1880-as
évek elején zajlik; a hátborzongató
narrátor így köszönti a publikumot:

„Vagyok, aki van. A nevem pedig Span-
genberg Radiszló, ti velsz ebek!"), de
jöhetne az első világháborúból, az őszi-
rózsás forradalomból, az emigrációból, a
második világháborúból, az ezerkilenc-
százötvenhatos októberből is ebben a
tépett jelmezben. Márton László nem
elsősorban magyar emberekről, hanem
általában az emberről szól darabjában.
Szerencsés, hogy Verebes a fakult piros-
fehér-zöldből, az „itt halnod kell"-ből
megőrizte a tolakodás nélkül meg-
őrizhetőt.
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A figurák majdnem mindig és majdnem
kivétel nélkül gyászszíneket viselnek.
Fehéret és feketét. Tordai Hajnal finom-
kodó, affektált vonalú-díszítésű ruhákba
bújtatta őket - hiszen mindnyájan gyer-
mekmód: felnőttet játszva affektáló, az

egész életet elaffektáló alakok. Ha a jel-
mezek alól ki-kivillan a test meztelen-
sége, fölizzik a darab szexusa, fölszikrá-
zik erotikus elektromossága. Szerelmi
négyszög, csalás, csalatás, csábulás köze-
pette így természetes. Még egy eleven
lepke fölgombostűzésének is van nemi
tartalma. Egy pénzköteg gyűrögetésé-
nek, a papi lesekvésnek, a gyermeki le-
fekvésnek is. Az izzás fényét, melegét
azonban csupán neoncsövek kölcsönzik.
Inkább sápaszt, haloványít, halottszínbe
von ez a művi világosság, melyet két
oldalról bocsátanak a színpadra. Mintha
mégis „üveg alatt" vergődnének a lepkék.

A fehér és a fekete kiemeli a rémbohó-
zat szertartásosságát, profánul szakrális
voltát. Temetés zajlik (a vízgyörki temp-
lom kertjében, sírok között indul, júniusi
vasárnapon, mise után a darab; valakit
nemrég földeltek el; a halottak száma
nyolc). Ki ne érezte volna már - az

Berzsenyi Zoltán (Pillér Gábor), Dőry Virág (Baán Márta), Nemcsak Károly (Tax Iván) és
Márton András (Stifter Adalbert) a Lepkék a kalapon előadásában



őszinte megrendülés ellenére, a porba
sújtottság közepette -, hogy az ember-lét
e végső ceremóniája szinte mindig
nevetséges is? Márton László e pokoli
kacajt veszi észre, erre játszik rá, amikor
Gozsdu Elek több mint száz éve íródott
regényének hőseit és a hozzájuk társítot-
takat megfosztja a lelki tusakodás, az
érzelmi vívódás, a mardosó meditáció
szlávosan-oroszosan túltengő méltósá-
gától, cserepekre töri a porcelánfényű
mondatokat, és ide-oda szökdelteti őket
a sírkert földjére rajzolt örök ugróisko-
lán. Gozsdunál önmaga esztétikusan
megemelt mása volt mindenki - Márton-
nál önmaga lefokozott énje valamennyi
szereplő. A hitelesség helyébe a mester-
kéltség lép. A gesztus helyébe a póz. A
psziché helyébe a kóc.

nnek az átlényegítésnek, a tökéletes -
és így már majdnem szép, és így már
majdnem nevetséges - hiánynak a drá-
mája a Lepkék a kalapon. Paródia, amely
nemcsak utal tárgyára, de meg is semmi-
síti azt; fölváltja, kiszorítja. Ezért már
valójában csak akkor lehetne kacagni
rajta, ha lehetségessé válna a parodizá-
lása.
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A darab leghálásabb szerepe Stifter
Adalbert dokteré. Márton András nem-
csak él vele: él is benne, ami nagy szó,

mivel neki olyan halottat kell alakítania,
aki ráadásul életben marad. A negyven-
nyolc éves férfi jellemének derűforrása
az optimizmus. Ahol minden reményte-
len, a reménykedés a legreménytele-
nebb. Márton a stréber jótanulót az ütő-
dött jótanítóba oldja át. Tax Ivánt, ki
pillanatnyilag legföljebb Tahóra ma-
gyarosíthatna, a rohamosan szegényülő
földbirtokost így iskolázza: „Ach, Iván
úr, tudtam, hogy önben lappang egy
magasabb szellemiség, ein Genius. Én
segítek szívből, és átadom, ami fejem-
ben. Es a könyveimet, itt van például egy
System der Aesthetik, véletlenül nálam
cipelem, pontosan el van benne magya-
rázva. . . Csak jöjjön, Iván úr, az alapokat
máris beledugom a fejibe!" Az alak in-
fantilisságát állandó buzgólkodása, ifjonti
kíváncsisága és szereplésvágya mellett
hibás beszéde, a még - és soha - teljesen
el nem sajátított nyelv is növeli. A fogal-
mazási baklövéseken: a primer nyelvi
humoron az somolyog a legjobban, aki
filozófiáját, stíljátékát is érti. A szöveg
kihagyásos szervezése - mely az abszurd
drámákban is a világ csökevényesedésé-
nek, kipusztulásának nyelvi megfelelője,
kifejezője - ugyancsak a gondolatiság
felé léptet. „Pontosan el van benne ma-
gyarázva. . ." De mi? A hiátusosság vagy
a mondatok illogikus, a hiátus látszatát
keltő meg-megszakítása, késleltetése a

kabarétól az igényesebb groteszk humo-
rig ismert fogás. Márton (László) és Már-
ton (András) ebben is tud újítani. Egyéb-
ként a derék Stifter mint orvos megéri a
pénzét: ha kihúzható, harmonikaszerű
táskáját nem feledi elöl nagyvonalúan,
néhányan nem isznak formalint, és nem
szednek be színes, halálos pilulákat, nem
fecskendeznek morfiumot.

Nemcsák Károly Az élet álom című
Calderón-drámában játszott friss szere-
péből a szögletességet, a habzó indula-
tosságot Tax Ivánba is áthozhatta. Időbe
telik, amíg elhelyezkedik a selymesebb
Baánok között. Csíkos Gábor a „te csak
pipázz, Dahó" karikatúrájával formálja a
népszínművek környékéről szalajtott,
pozsgás arcú tanítót. Kiss Éva a kartalan
Dahó Ágnes szerepében kényes fel-
adatnak ízlésesen tesz eleget. Rozgonyi
terménykereskedő a fölkapaszkodók, a
mostanáig csak nyakon vertek, a gyara-
podó vagyonuk ellenére még most is
lenézettek dühével és számításával akar-
ja és fogja bekebelezni a bocsári és víz-
györki uradalmat. Kelemen Csaba külső-
ségeiben is túlhangsúlyozott zsidó pénz-
embere láttán nem lehet nem gondol-
nunk arra, hogy aki most áldozatokat szed,
idő múltával áldozat lesz. Pillér Gábor
bocsári parasztlegényben a kis pénzen,
kis bódulaton megvehető eszközembert
hozza Berzsenyi Zoltán. Azt, aki soha-
sem volt és sohasem lesz „a nép".

A nem Baánok stílusban kissé szétfes-
lő játékával szemben az igazi Baánok
valóban család látszatát keltik. Az egyet-
len al-Baán a hetvenkét éves vízgyörki
lelkész, Baán Gábor. Gosztonyi János
önti viaszba az erőteljes kontúrú s még-
is bizonytalan, olvadékony alakot, aki
előző életében egyszerre lehetett inkvi-
zítor és városperemi bordélyok népszerű
törzsvendége. Dőry Virág oly finom és
áttetszőn tüllszerű, mintha Baán Márta a
saját maga halotti fátyla lenne. Csak
ellibben a dráma kezdetén, mint egy
szemfedő.

Nagy Sándor Tamás Baán Viktorja
sokszor mesterkélt. Ki-be csúszkál a
vékony csapáson, amelyet a szerep meg-
enged. Nála bukik ki leginkább, hogy
sok helyütt a darab is görcsös. A későb-
biek során egységesebbé, rendezettebbé
válhat játéka.

Hernádi Judit színészi vendégeskedése
teljes sikerrel jár. Az a vállrándítás,
amellyel egyszer megdobja ruháját, az a
tekintet, amellyel követi a textil útját és a
textil útját követő férfitekintetet: a darab
lényegét sűrítőn mesteri. Baán Ólgájá-

Nagy Sándor Tamás (Baán Viktor) és Hernádi Judit (Baán Olga) Márton László darabjában
(lklády László felvételei)



nak világfájdalmában és kéjvágyában,
sznobságában és magányosságában, nem-
törődöm fölényében és szolgáló aláza-
tosságában visszacseng az a saját magán
és mindenki máson gúnyolódni tudó
cöcögés, amellyel egyik, hanglemezről is
sokat hallott dalában a „pic-cim" szót
kocogtatja ki fogai közül. Ilyesfajta „pi-
cim..."-mei infantilizálja ő a beléje sze-
relmes, „művelt" Viktort és „bunkó" Ivánt
(kettejük különbsége abban mutatkozik,
hogy Gőt poétaságáról és Sopeng
zeneművészetéről előbbi oktatja utóbbit,
és ez Olgának olyan nagyon imponál).
Hernádi amint eljátssza, rögtön minősíti
is a többiekhez hasonlóan báb-figurává
lett, mégis emberszámba veendő asszony
döntéseit, cselekedeteit; s nála a minősítés
is eljátszás.

Spangenberg Radiszló monológjaiba
sehogyan sem talál bele Somhegyi
György. Az alak a jelenlegi változatban
még azt a segítséget sem kapta meg, amit
az írott szövegben - ott ugyanis kezdettől
tolókocsiban ül. De hát a Radnóti Színpad
maga is alig nagyobb tolókocsi-nál - s a
manapság eléggé elkoptatott színi
fogástól nyilván szabadulni akart a
rendezés. A császári és királyi korlátnok -
mint címe és neve is sejteti - tulajdon-
képpen kitalált figura, aki arra van kita-
lálva, hogy a többieket kitalálja. Ezért a
sajátos és nem is egészen tisztázott
posztért nem lehet irigyelni Somhegyit,
aki hajlékonysággal, dinamizmussal meg
egy kis kóklerkedéssel szeretné feledtetni
a külsejében is extrém Spangenberg
dramaturgiai fogyatékosságait. Ne-vének
előtagja azt ígérné talán, hogy „csat,
kapocs, heveder, pánt" (die Spange) lesz az
író és a színpad között. Nem az; s nem is
a szereplők hierarchiájának csúcsa, nem
„hegy" (der Berg, magyarázná sietve
Stifter Adalbert).

A cselekménybe csak egyszer-egyszer
besétáló, ritkán fölbukkanó narrátorról
folyt a vita legtöbbször Márton László és
a darab megírását, alakítását tanácsaival
segítő Radnóti Zsuzsa között, kinek
fenntartásai nem csökkentek a módosí-
tások után sem. Jól megokolt meggyőző-
déséből a szerző sem igen engedett. „A
párharc író és dramaturg között továbbra
is döntetlenre áll" - írta Radnóti Zsuzsa
1985-ben. Az ősbemutató az ő igazát
támasztja alá, a termékeny viaskodás
azonban még mindig döntetlen - az
ugyanis kitetszik, hogy Spangenberg nél-
kül az egész Lepkék-dráma elröppenne.
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Mennyiben felelős az egyik szereplő és a
többi szereplő szétválásáért, diszharmó-
niájáért a rendező, Verebes István? Csak
annyiban, hogy egy még a gyakorlatban
ki nem próbált dramaturgia szakítópró-
báját csupán felibe-harmadába tudta
elvégezni első nekirugaszkodásra. Epi-
zódokat dolgozott ki, apró mozzanatokra
volt gondja, a nyelvi gegeket még meg is
spékelte, s ahogy halad előre - önmagát is
alakítva - a játék, ő is mind
fölszabadultabban, ötletesebben dolgozik.
Ennek ellenére sincs átfogó burka,
zavartalan miliője, kimunkált esztétikai
rendje az előadásnak, és megoldatlan
maradt, hogy míg a Baánok életszínpadán
viszonylag nagyon rövid, Spangenberg
életének színpadán viszonylag nagyon
hosszú idő telik el.

A gesztusok, mozgások stilizációi túl-
zottan is sokféle irányba rugaszkodnak,
kapaszkodnak; a kézenfekvően ajánlkozó
fölgyorsított filmmozgas groteszksége
ugyanúgy mutatkozik, mint a báb-
szerűség merevebb mozgásrendje; a ki-
bírhatatlan lassúságra tett kísérletekhez
éppúgy nincs elegendő türelem, mint a
jelenetek motollálásához. A néző néha
elunja a darabot, illetve csak szakaszosan
hangolódik rá a szokatlan produkcióra.

A Lepkék a kalapon a Radnóti Színpad
előadásában feleúton van a kitaláltságát,
kimódoltságát teljesen el nem fedő lele-
ményes újítás és a drámatechnikai-szín-
padi változást, radikális fordulatot, friss
szemléletet ígérő magasrendűség között.
Az ilyen esetekben, ha új magyar dráma -
és az új magyar dráma - a tét, a bíráló-
nak elemi kötelessége, hogy a biztatót, a
serkentőt igyekezzék kiemelni. Nem azt
tehát, ami ebből a Ködből lett rémbohó-
zatban csak mű-köd, hanem azt, hogy a
találmány: működ.

Márton László: Lepkék a kalapon (Radnóti
Miklós Színpad)

Gozsdu Elek „Köd" című regénye nyomán.
Díszlet: Kiss-Kovács Gergely. Jelmez: Tor-

dai Hajnal. Zeneszerző: Novák János. Mozgás:
Szirmai Béla. Szcenika: É. Kiss Piroska. A
rendező munkatársa: Kun Magda.
Színpadmester: Tóth Sándor. Hang: Wachtler
András. Világítás: Palócz László. Rendezte:
Verebes István.

Szereplők: Somhegyi György, Hernádi Ju-
dit, Nagy Sándor Tamás, Dőry Virág,
Zsigmond Tamara, Gábor Lujza, Köves
Dóra, Gosztonyi János, Nemcsák Károly,
Márton András, Csíkos Gábor, Kelemen
Csaba, Berzsenyi Zoltán, Kiss Éva, Jakob
László.

CS. I.

Négy Németh László-bemutatóról

Németh László harminc drámát írt, s
ezeknek döntő többsége kisebb-nagyobb
késéssel, de színpadra is került. Németh
Antal Nemzeti Színháza volt az első fel-
karoló, mely a megírást követő második
évben, 1938-ban műsorára tűzte a Vil-
lámfénynél című darabot. Ezt a VII. Ger-
gely, a Papucshős, a Cseresnyés ősbemuta-
tója követte. Majd hosszú csend. A poli-
tikai meghurcolások és a vásárhelyi szám-
űzetés feltöltődési-alkotó időszaka után
1956. október 20-án hosszú huzavona
eredményeként került színpadra a Galllel-
dráma. Tíz előadást élt meg csupán, aztán
levették a műsorról.

A hatvanas évek színpada azonban
Németh Lászlóé. A nagy sorozat 1961-
ben a Katona József Színház A két
Bolyai-bemutatójával indul (Bolyai Far-
kas szerepében Básti Lajos, János fiáéban
pedig Kálmán György), s ezt követően
még újabb öt Németh László-mű ősbe-
mutatója következik. Ádám Ottó a Ma-
dách Színházban az indításhoz hasonló
nagy Németh-ciklust tart. A Széchenyi, Az
áruló, a Mathiász panzió, a Papucshős
mellett 1971-ben Kiss Manyi címszerep-
lésével először kerül színpadra az író első
vállalt drámája - mint ahogy azt a
Szerettem az igazságot előszavában írta -,
a Bodnárné. Ehhez hasonló a veszprémi
Petőfi Színház több éves Németh László-
sorozata, mely 1964-ben a Nagy család
első részének bemutatásával indul. és
jubiláló, tizedik darabjaként 1981-ben
Horvai István viszi színre a Harc a jólét
ellen című szatírát.

Németh László művei tehát rövidebb-
hosszabb megszakításokkal, de mindig
jelen vannak a színpadjainkon. Nem pa-
pírszínházat teremtett, hanem nagyon is
élőt, a színházi szakembereket foglal-
koztatót, újabb és újabb nekirugaszko-
dásra késztetőt. Az író azonban mégis
elégedetlen: „Míg regényeimet szinte
orvul loptam be a világba, s megjelené-
sük büntetése inkább a részvétlenség volt,
a bemutatók gyászkeretes napok a
naptáramban; legbotránykavaróbb ta-
nulmányaim, melyeket egy életen át
olvastak a fejemre, nem írták magukat
annyi sebbel, mint egy-egy színdarabom.
Az, hogy egészségemet egy drámám


