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S Z Á N T Ó J U D I T

A LÉLEKTAN ÁRTALMAIRÓL
LESZKOV-KISS: KISVÁROSI LADY MACBETH

is szereplő Akszinya sokkal nagyobb funkciót
kap, Trifon pedig teljességgel Kiss Csaba lelemé-
nye- hullámzó, szeszélyes, de alapvetően komp-
likálatlan kapcsolatuk egyfajta shakespeare-i
vagy vörösmartys második szerelmespárt állít
kontrasztként a főpár mellé. Hosszan sorolhat-
nám még a további leleményeket, azt például,
hogy az apa, Borisz Tyimofejevics (akit a színpa-
don számomra felfoghatatlan és eléggé fülsértő
módon Borisz lzmajlovicsnak titulálnak, holott az
Izmajlov ugyebár vezetékneve a családnak) a
dráma központi magvához sokkal inkább
szervülve igazi vén kandúrként, Akszinya gyer-
mekének lehetséges apjaként jelenik meg; ehhez
mérten a bűn mementója mégsem kísértetkandúr
formájában bújik Katyerina és Szergej közé az
ágyba, hanem az ugyancsak önálló leleményű
komor fekete ruhás pap, Matvej atya képében
jelenik meg. További felsorolás helyett már csak
a kis Fegya alakját említeném, aki a kisregénnyel
ellentétben kezdettől jelen van, sőt szervesen
betagolódik a miliőbe, és élénk, kotnyeles kis
lurkótól a saját megnövekedett szerepéről mit
sem sejtő, végzetét azonban mindinkább megér-
ző betegen át a szerencsétlen áldozatig hamisí-
tatlan drámai ívű pályát jár be.

Ebbe a fantáziadúsan és kifogástalan drámai
érzékkel átszabott keretbe kellene mármost beil-
leszkednie a lényegnek: Katyerina és Szergej sze-
relmének, a hármas gyilkosságnak, amelybe a
kisvárosi Lady Macbethet az elemi erejű szenve-
dély sodorja, és végül a negyedik gyilkosságnak,
amely immár egyszersmind öngyilkosság is. Es itt
kezdődnek a problémák.

Mint köztudott, a családon belüli gyilkosságok
lepleződnek le a leghamarabb, olyannyira, hogy
nyomozásra jóformán szükség sincs, és ezzel
együtt jár a szociológiai meghatározottság: az
ilyen gyilkosságok elkövetői általában hátrányos
helyzetű, primitív, divatos szóval „inarticulate",
azaz önkifejezésre képtelen emberek, akik
gyermek módjára képtelenek mérlegelni,
számolni elemi erejű késztetéseik gátlástalan ki-
élésének következményeivel. Az ilyen figurák áb-
rázolására a riporttól és a szociográfiától az epika
minden fajtáján át a filmig számos műfaj alkal-
mas; a dráma azonban nem igazán tartozik kö-
zéjük, legföljebb a dokumentumjáték, amilyen
például Karinthy Ferenc valamikori Ezer éve volt

(illetve az abszurd, amelynek éppen az „inarticu-
late" populáció a kedves közege, de meg is te-
remtette hozzá a marionettszerű típusvázlatok
konvencióját). Hogy egy hasonló cselekményű
regényt említsek: Zola Thérése Raquinje sem
hozta kísértésbe az adaptálókat. Akár Thérése-
nek és szeretőjének, Laurent-nak a sorsa, Katye-
rináé és Szergejé is csupán a szó köznapi, azaz
nem művészi értelmében drámai, jellemük nem
az; tompult, elvonatkoztató, kívül helyezkedő gon-
dolkodásra alkalmatlan ösztönlényük az első pil-
lanattól adott, és csak állapotként, nem pedig
fejlődésként, drámai pályaként jeleníthető meg.
Maga Kiss Csaba beszél a - különben gyönyörű
és színvonalas - műsorfüzetben arról, hogy „az
ölés mindnyájunkban rejtőző szenvedélyek, vá-
gyak végpontja", csak nem mind megyünk végig
ezen az úton. Katyerina Lvovna azonban „csap-
dába kerül...". A kép akár freudi elszólás is le-
hetne: a csapda állatokat fog meg, az ember
tisztességgel-tisztességtelenül, de kievickél belőle.

Mármost talán a modern színpadon, amely
már annyi konvenciót megdöntött, és éppen egy
Kiss Csabához hasonló, fiatal, kísérletező kedvű
és erejű rendező esetében, még ez sem lenne
leküzdhetetlen akadály, és a gondolati mag, ha
szabad még ezt a szót használni, a mondanivaló
meg is érné az erőfeszítést, hiszen az ilyen típusú
ön- és közveszélyes ösztönlények léte és megso-
kasodása nemcsak áldozataikra, hanem az egész
társadalomra átok, és jelenleg, például az elnyo-
morítással, valamint a tömegkultúra visszavéte-
lével és a tömegbódítás módszeres elterjeszté-
sével, éppen módszeres szaporításuk folyik; eh-
hez azonban éppen a főszereplők esetében más
stílust és - valószínűleg - más színészeket kellett
volna választani. A lélektani realizmus itt látott
kísérlete nem adekvát és egyszersmind megté-
vesztő stíluseszköz, mert önálló jelentőséggel
ruházza fel, sőt a választás virtuális lehetőségé-
vel toldja meg az egyes mozzanatokat. Katyerina
Lvovna például közvetlenül a gyilkosság előtt
őszintének látszó kedveskedéssel bújik oda fér-
jéhez, mintha még mérlegelne, vívódna, szánna,
holott minderre alkatilag képtelen; Szergej pedig
bonyolult nyomok garmadáját hinti el: tűnődhe-
tünk, mennyire motiválja számítását az érzékiség,
érzékiségét a számítás, mindkettőt a szol-
galegény büszke sértettsége, a torz útra sikló
lázadás, szóval már-már intellektuális profilja van
a figurának, ami adott esetben egyszerűen
nonszensz, merthogy nem erről van szó. A két
főszereplő játéka mintegy tapogatózva igyekszik
a nézőből érzelmiviszonyulás-kezdeményeket,
együttérzést, megértést (a szónak nem intellek-
tuális, hanem affektív értelmében), morális ref-
lexiókat, netán beleélést, azonosulást kiváltani,
holott ezt az élethelyzetet, ezeket a sorsokat csak
elidegenedve, távolságot tartva lehet szemlélni;
élményünknek brechti értelemben pusztán mű-

A kritikaírás egyik alapattitűdje - az én dol-
gozataimat mindenesetre ez határozza meg -,
hogy az ember távozik a színházból egy
formátlan alapbenyomással: tetszett-nem
tetszett, s utána a papíron önmagát igyekszik
immár formába öntött s lehetőleg tartalomban
sem szűkölködő érvekkel meggyőzni arról, hogy
az alapbenyomás jogosult volt.

A minap a Kamrából, Leszkov Kisvárosi Lady

Macbethjének Kiss Csaba adaptálta és rendezte
színpadi változata után, úgy jöttem el, hogy na-
gyon sok minden tetszett, sőt időnként fel is
villanyozott, ám az egész mégis valami keser-
nyés kielégületlenséget hagyott bennem. Mintha
valami nagy alkalom igazából elszalasztódott
vagy elvétődött volna.

Mindenekelőtt Kiss Csaba mint adaptáló mes-
termunkát végzett, nem először. Nemcsak egy-
szerűen az epikus történet szálait, indáit és ka-
csait terelte drámai kévébe, hanem a műfajvál-
táshoz illően újra is gondolta. Mára nyitójelenet
is lenyűgözött a drámai miliőteremtéssel: annak
a kisszerűségében is eleven, zsibongó életnek a
megteremtésével és benne főszereplők és epizo-
disták egy-egy vonásra és néhány fizikai cselek-
vésre redukált elegáns elhelyezésével, amely ke-
retként fogja körül a hatalmas központi ágyon
kuporgó egyetlen semmittevőt: a címszereplő,
magányosan darvadozó fiatalasszonyt. A kis
színpadon a puritán, de képzeletet mozgósító
jelzések - a fojtogató szépségű ikonfalak, a lesz-
kovi erkélyt helyettesítő vascsövek, az alvásra és
hentergésre szolgáló falócák, a félelmetes bejö-
veteleket szolgáló hátsó lejtő, a szuggesztíven
világítható üres hátsó színpadkivágás és a fan-
tasztikus ágy, amelyből később a kényszermun-
kát szimbolizáló malom s végül a végső gyilkos
öngyilkosságnak a leszkovi Volgát pótló színhe-
lye lesz - ugyancsak Kiss Csaba és a tervező
Csanádi Judit összehangolt leleményét dicsérik,
a miliődrámához, különleges művészi parado-
xonként, egyfajta jelzéses-utalásos naturalizmust
teremtve.

Ezen túl - s itt viszont már az adaptáló és a
rendező közös teljesítményéről van szó, ami
egyáltalán nem következik szükségszerűen a
személyi azonosságból - igen érdekesek és
drámaian elgondoltak a mellékfigurák,
elsősorban az Akszinya-Trifon szolgapár, akik
közül a Leszkovnál
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vészinek kellene maradnia, érzelmi viszonyunk
pedig legföljebb az élethelyzetet közvetve meg-
alapozó miliőhöz lehetne (mint ahogy van is,
hiszen Kiss Csaba, mint arról már szóltam, drá-
maian jelenvalóvá és lüktetővé teszi ezt a miliőt).

Ha a Kisvárosi Lady Macbethből film készül-
ne, pláne gazdag országban, hetekig készülné-
nek a próbafelvételek, amelyek során - tisztes-
ség ne essék szólván - szép fiatal állatokat, hímet
és nőstényt keresnének a főszerepekre -
vonzóakat, izgalmasakat és szuggesztíven, mo-

Szirtes Ági (Akszinya) és Elek Ferenc (Triton)

nomániásan tompultaknak sejlőket; a monomá-
nia itt azt jelentené, hogy eredendő teljes üres-
ségüket balszerencséjükre később egyetlen
szenvedély töltheti ki, amelyet nem zavarnak gát-
lások, lelki árnyalatok, intellektuális rezdülések,
mert ezek eleve is hiányoztak belőlük. Nos, nem
hiszem, hogy a próbafelvételek alapján bárhol is
Fullajtár Andreára esett volna a választás, mert a
fiatal (s mellesleg meglepően érettnek látszó)
színésznő gazdag érzelmi világot sejtető intellek-
tuális alkat, aki aztán az előadáson sorra besétál
a bonyolult lelki élet rajzának minden egyes kí-
nálkozó csapdájába, anélkül, hogy a rendező
visszatartaná. A Szergejt alakító Stohl András
viszont a próbafelvételeken, lénye és mozgása

erős fizikalitásálnál fogva, esetleg sikerrel esett
volna át; az ő játékának félrevezető túlárnyalásá-
ról inkább a rendező, esetleg a színészi beideg-
zettségek makacssága tehet.

Hogy mennyivel alkalmasabb közege lehetne
ennek a történetnek a film, azt számomra meg-
győzően bizonyítja egy premier plán, egyszer-
smind Fullajtár Andrea alakításának legszug-
gesztívebb pillanata: az, amikor dunyhával lebo-
rított, láthatatlan férje szeretkezik vele, s belőle

Lengyel Ferenc (Zinovij) és Fullajtár Andrea
(Katyerina)
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magából csak a pőre arc látszik. Felejthetetlen
arc, groteszk és megrendítő: rémület, undor,
értetlenség, kiszolgáltatottság, alázat s egyszer-
smind valami furcsa érzéki kíváncsiság egyszerre
tükröződik rajta. Mint ahogy kiváltságos hosszú
pillanata az előadásnak a körös-körül lármásan
zsibongó, eleven élet keretében némán zajló, gyö-
nyörűen megkoreografált szeretkezési szekven-
cia is Katyerina és Szergej között: ez az önfeledt,
gátlástalan, vak mámor kettejük igazi közege.

Fullajtár Andrea, Stohl András (Szergej) és
Elek Ferenc

A színészvezetés más tekintetben sem erős-
sége az előadásnak, pedig az adaptáció oly mes-
terien megágyaz a figuráknak, hogy az öt további
szerepben öt epizódremeklés is születhetett vol-
na, ám csak kettő születik: a már említett Szirtes
Ági-Elek Ferenc szolgapárosé. Mindketten olyan
sodró erővel hozzák az egyszerű ösztönlényt,
hogy ezen belül még az érzelmi, sőt gondolati
rezdüléseket is megengedhetik maguknak. Elek
Ferenc bumfordi, saját horizontjával maradékta-
lanul elégedett béresébe még a humorérzék és
az okoskodás is belefér, Szirtes Ági Akszinyája
pedig akár egy színpadi őselem: csapong, han-
cúrozik, dévajkodik, sikongat, jajveszékel, ha úgy
hozza a szituáció és a beidegzett reflexek, még

erkölcsbíróként is fellép - kiéli magát, mert szá-
mára a létezés alapvetően nem okoz problémát.
Esetében a szerepkettőzés is remekül beválik:
Fiona, a fegyencnő, aki úgyszólván vállvonogat-
va fekszik le Szergejjel, hogy aztán minden átme-
net nélkül felcsapjon a közreműködésével meg-
csalt Katyerina jólelkű szövetségesének, termé-
szetes folytatása az általa ábrázolt Akszinyának.
Kovács Patrícia két alakítása közül a gyermek
Fegyáé a figura mindhárom fázisában tökélete-

Fullajtár Andrea és Szirtes Ági (Koncz Zsuzsa
felvételei)
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en stílusos, finom ellenpont a felnőtt gyilkosok
s áldozatok világához, Szonyitkája azonban
sak az áldozat Fegyát viszi tovább meglehetős
ápadtan, az új figura hetyke, szomorú kis gőg-
ére nem marad idő vagy erő.

Horváth József fáradtnak látszik: Borisz (nem
zmajlovics)-ábrázolása konvencionális, előző
lakítások ötlettelen summája, elöljáróként és
egyőrként pedig még halvány is. Lengyel Fe-
enccel kapcsolatban először adaptálói problé-
ákat vetnék fel, amilyenek egyébként csak az ő

iguráival kapcsolatban vetődtek fel bennem.
lőször érdekesnek találtam, hogy Leszkov idő-
ecske, „barátságtalan, mogorva", szeretetlen
inovij Boriszovicsával ellentétben Kiss Csaba
yengéd, szerelmes férjet talált ki, aki nemcsak
z ágyban szenvedélyes, de éppily szenvedéllyel
ll Katyerina pártjára apjával szemben; később
zonban hiába kerestem indokát ennek a megle-
etősen fontos változtatásnak, a motívum elhalt.
asonlóképpen elvarratlan a Lengyelre bízott
ásik figura, Matvej atya funkciója is: mint már
taltam rá, mindkét gyilkosságot követő megje-

enései szuggesztív, fenyegető külső erőt sejtet-
ek, egyszersmind belső hangok kivetülésére
talva, ám az atya szövegei semmitmondóak,
engyel pedig ráadásul minden valóságos ve-
zélyességet nélkülöző mumust játszik, folytatva
inovij-alakításának puhány, gerinc nélküli alap-
esztusát, amely ott egyébként az első jelenetek-
en helyénvaló. A gyilkossági jelenetben azon-
an vádjaiból éppúgy hiányzik az erő és a meg-
yőződés, mint pap- és fegyőr-inkarnációiból.
Nos, elég. Magamat meggyőztem homályos

llenérzéseim indokoltságáról. Egyszersmind
agyon is elképzelhetőnek tartom, hogy vélemé-

Bevallom, kicsit megzavarodtam az Agónia
adnóti színházbeli előadása után, mivel
intha egyszerre három síkon kellett vol-
a figyelemmel kísérnem az előadást: volt
lőször is a darab, utána jött a rendezés és
égül a színészek, és mintha ez a három sík
ehogy sem akart volna eggyé összeállni; ha egy
illanatra létrejött valamiféle egész, az a követke-
ő pillanatban már nem volt sehol. Maga az
gónia biztosan nem hibáztatható ezért, szerin-

em remekmű, nyelvi erejét, retorikáját, szer-

nyernmel szemben alapos érvek hozhatók fel,
egy azonban bizonyos: az első találkozás nyo-
mán támadt hiányérzetet visszamenőleg azok
sem hidalhatnák át.

P. S. Persze elvben én is tudnék vitatkozni ma-
gammal. Valóban létezik másfajta megközelítés;
például az, amit a műsorfüzetben Sosztakovics,
a leszkovi mű operává komponálója fejt ki, ilye-
ténképpen: „Mindazok, akik bírálják őt (mármint
Katyerina Lvovnát), nagyjából azt mondják, aki
bűnt követett el, az bűnös. De ez közmegegyezés,
én pedig inkább az egyén iránt érdeklődöm. (...)
Minden a helyzettől és az egyéntől függ. Lehet-
séges az események olyan fordulata, ahol a gyil-
kosság nem bűn. Nem lehet mindent azonos
mértékkel megközelíteni."

Mondhatni: a zeneszerzőnek az a dolga, hogy
megengedő legyen, hiszen ő a Scarpiáknak és a
Sparafuciléknak is gyönyörű dallamokat kell
hogy adjon. Annak azonban nem láttam jelét,
hogy Kiss Csaba is így gondolkodott volna, én
pedig a próza tekintetében végképp nem sokat
tudok kezdeni ezzel a megközelítéssel.

Már Raszkolnyikov is hiába kísérletezett vele.

Kisvárosi Lady Macbeth. Nyikolaj Leszkov kisregényé-
ből írta Kiss Csaba (Kamra)
Díszlet: Csanádi Judit m. v. Jelmez: Zeke Edit m. v.
Mozgás: Bodor Johanna m. v. Fény: Pető József. Hang:
Horváth József. Zene: Sáry László. Rendező: Kiss Csaba
m. v.
Szereplők: Fullajtár Andrea f. h., Stohl András, Horváth
József, Lengyel Ferenc, Szirtes Ági, Elek Ferenc f. h.,
Kovács Patrícia m. v.

kesztésmódját tekintve páratlan, a század legna-
gyobb színpadi művei mellé kívánkozik: a megírt
szereplők olyan plasztikusak, hogy szinte szagol-
ni és tapintani lehet őket, majdnem az az érzése
az embernek, hogy a színészek erős hátránnyal
indulnak ennyire részletezett és kiérlelt ősképek-
kel szemben, hogy Krleza valójában túl nagy
követelményt támaszt a játszókkal szemben, mi-
közben maguk a megírt szerepek nyilvánvalóan
hálás szerepek; olyan paradoxon ez, amelyre
még visszatérek. Mindenesetre meglepett, hogy

az előadás végére a figurák nem lettek bennem
ősképekké, nem láttam olyan megoldásokat,
amelyek túlmutattak volna egy 1998-as előadá-
son, amelyben három nagyon jó színész, mint
három kamarazenész, érzékenyen végigblattolta
a Krleža-partitúrát. Meglehet, a Krleža-mű belső
(termékeny) paradoxonai is okozzák ezt, de az
előadás végére nem volt olyan „Agónia-élmé-
nyem", mint amilyen egy Leonce és Léna vagy
Walkür, vagy Hamlet, vagy Sirály után lehetne.
Ezt igazán sajnálom, figyelembe véve a kiinduló
feltételeket: vagyis a művet és előadóit. És most,
eltekintve az előadás nyilvánvaló problémáitól,
nem tudom, hogy Krleža művének lehetséges-e
ilyen előadása.

Mindenképp ide kívánkozik, hogy Krleža egy
átmeneti (bár hosszú pillanatra véget nem érni
akarónak tűnő) kor átmeneti alakjait írja meg, de
olyan kulturális apparátussal, amilyent csak Ib-
sennél vagy Wedekindnél láthatunk: vagyis a
korrajz tüneményesen pontos, szinte naturalisz-
tikus, ugyanakkor komolyan próbára teszi az
ember tényleges műveltségét: ahhoz hogy a
„Makart-stílust'! vagy a „Canaletto-utánzatot",
vagy egy Bartók-zongoradarab előadásmódjait,
netán a „ Wedgewood" szót valójában értelmezni
tudjuk, nem árt lexikonokban lapozgatni, leg-
alább képzeletben („LAURA: Épp ma volt itt egy
ilyen »méltóságos asszony«, aki már minisz-
ternéként kezdte tanulni a Czernyt, és ma már
Hoenről és Sauerről mond »egyéni« véleményt,
milyen csapnivalóan rosszul játszottak! Már tud-
ja, mi az a Wedgewood és mi az a XVI. Lajos! Te
nem vagy kénytelen ilyen egyénekkel csevegni
Wegwoodról és a D-dúr largóról!"); ugyanakkor
a miliő mikroszkopikus rajzolatú, szociológiailag
pontosnak tűnik, s mindeközben a beszédek
energiája, az egyes szereplők közti konfliktusok
természete hallatlanul expresszív (nyilvánvaló
Strindberg-áthallásokkal): nagyon nagy írói tel-
jesítmény, hogy Krleža egyetlen műbe összetud-
ja préselni a nagy átmenet, a nagy felbomlás
egész tágas tablóját, miközben nem feledkezik el
az apró részletekről, és ez - tényleges anyagis-
merete mellett- csak azért lehetséges, mivel
megtalálta a nyelv, ráadásul egyfajta leíró nyelv
révén azt a stílust, amely ugyan minden ízében
beszélt nyelv, égis tele van olyan gesztusokkal,
melyek jellemeket és képeket egyaránt felidéz-
nek. Egymás mellett álla nagy stikliket és pálfor-
dulásokat maga mögött - és maga előtt- tudó
fineszes jogász Križovec, ki olykor Tóth Árpád-i
és baudelaire-i melankóliákat is tud imitálni,
hogy szavai dallamával elzsongítson, viszont
tényleg roppant olvasott, és tényleg tud zongo-
rázni; itt van a lovakba szerelmes (igazán csodá-
latos leírást ad egy csikóról, nagyon vártam ezt
a részt, és Kulka, aki pedig minden szavával
olyan láttató, ezt a részt sajnos túlcizellálta),
kártyabolond, bukott katonatiszt, Lenbach; és
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