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Kamaramuzsika
a boldogtalan hold
fényében

Ruszt József két szerzőhöz konokul vissza-
visszatér. E két szerző: Shakespeare és
O'Neill. Tucatnyi Shakespeare-művet
rendezett, s színre vitte O'Neill majd
minden jelentős drámáját.

Ruszt pályáján a Shakespeare-művek és
az O'Neill-drámák „kristályosodási
pontok": két problémakör és ezzel együtt
kétféle művészi fogalmazásmód

megtestesítői. A rendezőre jellemző po-
litikai-színházi fogalmazás csaknem kizá-
rólag Shakespeare-művekhez kötődik, míg
a realista-lélektani vizsgálódás O'Neill
darabjaihoz. Abban az értelem-ben is
kristályosodási pontok ezek a szerzők,
hogy Ruszt több más, jelentős rendezése is
valamiképpen „hasonul", shakespeare-
izálódik vagy o'neill-izálódik. (Például
Schiller Don Carlosa, illetve - nem
véletlen a darabválasztás - Williams,
Miller művei.)

Úgy tűnik tehát, hogy Ruszt rendezői
munkája kétpólusú, kettészakadt, Egyrészt
foglalkoztatják politikai kérdések,
elsősorban a hatalom, annak torzulása,
ezért Shakespeare-rel szól mind-

arról: másrészt érdeklik a lelki problémák,
az emberek kiszolgáltatottsága, lelki
sérülései, erről meg O'Neill segítségével
beszél. Szándékos ez a sarkítás. Hiszen
nyilvánvaló, hogy a kettészakítottság csak
mesterséges konstrukció lehet, csak az
egyes produkciók kritikusi-befogadói
megközelítésében tapasztalható
kényelmesség csábít erre.

Természetesen igaz, hogy más eszkö-
zöket kíván Shakespeare és O 'Neill mű-
veinek színpadra állítása, s ahogy Ruszt
kialakította a maga „Shakespeare-nyel-
vét", dolgozik az „O'Neill-nyelv" ki-
alakításán is. De ez csupán a külső meg-
jelenítés eltérő vonásaira korlátozódik.

A lényeg mindkét „típusnál" azonos.
Rusztot nem külön a politikus-közéleti
ember s külön a magánéleti nyavalyáival
bajlódó ember érdekli. Hanem az Ember.
A történelem és a magánélet
eseményeinek kitett ember. Az az ember,
aki harapófogóba kerül, aki válságban van,
akit szorítanak a körülmények - a
történelmiek és a magánéletiek -, aki
minden pillanatban döntésre kényszerül. A
kiszolgáltatott és a kiszolgáló, a
közösségben is magányos és az egyedül
hagyott, az álmokat kergető és az ön-
megvalósító ember. S mindaz, ami az
embereket formálja és deformálja, mind-
az, ami különböző események, behatások
következtében az emberben lezajlik, vég-
bemegy. Nem külön-külön ez vagy az az
ember, de a dolgok természetéből adódóan
erősebben hol ez, hol az a vonása az
embernek.

Azokat a műveket rendezi szívesen
Ruszt, amelyekben kiélezett konfliktus-
helyzet áll elő, s ebben a konfliktusban
megmutatkozhat az emberek jelleme,
viselkedése. Mert nem a történelem
megelevenítése, nem egy-egy távoli
ország lakóinak élete a lényeg számára,
csak az, ami mindabból ma és itt ér-
vényes, fel- és megrázó lehet. (Ez a
szándék magyarázza elsősorban azt, hogy
az írói anyagot általában szuverén módon
kezeli.)

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Shakes-
peare-darabokon kikísérletezett stilizált,
kegyetlen eszközöket felhasználó játék-
stílus beépül sok-sok áttétellel az O'Neill-
előadásokba, s viszont: az O'Neill-
bemutatók lélektani realizmusa hat a
Shakespeare-figurák megrajzolásában.

Mindezt azért lényeges előrebocsátani,
mert egy jelentős, közönség- és kritikai
visszhanggal övezett Shakespeare-ciklus
után - valamint többé-kevésbé
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Pécsi Ildikó (Josie) és Gábor Miklós (James Tyrone)



sikerült O'Neill-, Williams-, Miller-pro-
dukciók után - Ruszt József legutóbb
O'Neill Boldogtalan hold című drámáját
mutatta be. S ahogy a Shakespeare-ciklus
során egyre érettebb, gazdagabb és
egyénibb lett Ruszt
Shakespeare-interpretációja, úgy a
Boldogtalan hold is összefoglalója és
betetőzése az 01\12111-vonulatnak.

*

A Boldogtalan hold az öncsalás - az o'neilli
életműben is kivételesen erőteljes és költői
- drámája. Josie, Phil és Tyrone egymást
licitálják felül az ön-ámításban, abban,
ahogy képtelenek szembenézni a
valósággal, életük, helyzetük, lehetőségük
valóságával. Hazudnak maguknak s
egymásnak, és zsák-utcaéletüknek ez a
hazudozás oka is, következménye is.

Szűkre zárt életformában vergődnek
ezek az emberek. Sorsuk megváltoztatására
nincs lehetőségük. Erejük még kevésbé.
Ahhoz, hogy ez az életforma elviselhető
legyen, pótszerekhez, álom-világba
menekülnek. Josie magányossá-gát
kétféleképpen kompenzálja: jót tesz
fivéreivel, segíti őket a farmerélet si-
várságából megszabadulni - ám ez a
szabadulás kétes értékű: a város elem-
bertelenítő, elidegenítő életét kapják az
eddigiek helyébe; másrészt a szűz lány a
környék lotyójának hazudja, s lassan már
hiszi magát: ezzel magához vonzza és
rögtön el is taszítja a férfiakat. Tiszta
ember marad, de ennek az az ára, hogy
természetellenes módon marad tiszta.

Tyrone mindenestül feloldódott abban
az életformában, amely minden in-
dividualitást száműz, uniformizál,
amelyben megszűnnek az igazi és tiszta
érzelmek, csak üres mámor, olcsó vágyak
olcsó kielégítése marad, amelyet csak
részegen lehet elviselni, s amely-ben
állandó a másnaposság, a csömör. S amikor
módja lenne az életforma változtatására,
akkor nincs ereje, bátorsága a döntő
lépéshez. Vagy inkább felismeri: nincs is
értelme azt a lépést megtenni, mert nem ő
változna meg, hanem őhozzá hasonulna a
másik.

S Phil Hogan? Ő szintén képtelen a
maga határain túllépni. A léte, az élete
kerül veszélybe, amikor a farmot - melynek
bérlője - Tyrone-tól az olajos Harder akarja
megvenni. És mit tesz, mit tud tenni?
Lányát eszközül használná fel Tyrone
behálózásához. De a terv végigvitelére
lánya is, ő is alkal

matlan. Idealista abban a világban,
amelyben ez az egyik legfölöslegesebb
tulajdonság, már-már bűn.

A dráma lényege, csúcspontja: Josie és
Tyrone küzdelme, amelyet egymással és
magukkal kell megvívniuk. Szerelmi
kettős ez, de milyen keserű! Menekülési
kísérlet ez a holdfényes éjszaka, mind a
ketten addigi életformájuktól szeretnének
szabadulni. Szeretnék is a szabadulást,
meg félnek is tőle. Ez az a jelenet, amely
tökéletesen megtestesíti azt az o'neilli
sajátságot, melyet az író egyik magyar
tanulmányírója így összegez: „O'Neill
második korszakának (1939-től kezdődő,
az Eljő a jeges, az Utazás az éjszakába, 'a
Boldogtalan hold, az Egy igazi úr
korszaka) drámái a múlt drámái. Olyan
csomópontot ragadnak meg, melyben a
múlt és a jövő a jelennel talalkozik,
melyben az emberek rádöbbennek, hogy
hogyan és miért határozza meg múltjuk
jelenüket és jövőjüket is."

Gyónás ez a jelenet, Tyrone megtisz-
tulási kísérlete. De a megtisztulás, a
megkönnyebbülés csak egyetlen éjszakára
szól; végérvényesen kiderül, hiába

szerelmesek egymásba, a két ember nem
tud mit kezdeni egymással. Josie tovább-
ra is magányos marad, Tyrone pedig éli
tovább tartalmatlan életét. Minden olyan
marad, mint a nagy találkozás előtt, s
ugyanakkor nem maradhat sem-mi
ugyanolyan, mint volt. Az öncsaló mesék,
az álmok, a hazugságok ezután még
kevésbé igazak, mint eddig.
Bebizonyosodott önpusztító hatásuk, s
ha eddig többé-kévésbé öntudatlan
védekezés volt minden önámítás, ezután
tudatos menekülés, .futás a múlt elől, de
amitől ilyen áron nem lehet
megszabadulni. Csak tettek által. Tyrone
és Hoganék képtelenek a tettre. S más?
Ez a darab nyugtalanítóan nyitott
kérdése.

Kecskeméten olyan előadás látható,
amelyet leginkább zeneileg lehet minő-
síteni: tökéletesen kiegyenlített hangzású
kamaramuzsika, Ruszt József és három
kivételes színész, Pécsi Ildikó, Gábor
Miklós és Baranyi László kamara-
muzsikája.

Pilinszky János egy angol együttesről

Baranyi László Phil Hogan szerepében



szólván többek között azt mondja: ah-hoz,
hogy a színpadon ne csak külön-féle
hatások szülessenek, mindenekelőtt a mű
megértése - zenei nyelven szólva: a
partitúra pontos olvasata - és a mű-ben való
hit, bizalom szükséges. Kecskeméten
mindkettő maximálisan megvolt, ennek
köszönhető a tökéletes összhang, s ami
ebből következik, a kitűnő előadás.

Ruszt olyan előadást komponált, amelyet
a mai magyar - és közép-európai - néző
érezhet magáénak. Nem az amerikai húszas
évek helyi problémáitól, gazdasági
determinációitól motivált darabot állítja
színpadra, hanem egy általánosabb
érvényűt, amely csak az emberi
kapcsolatokról szól. Nem annyira a múlt
érdekli - azt egyszer s minden-korra
adottnak tekinti -, hanem a jelen s így a
jövő is. Lehántott minden olyan részletet,
utalást a darabról, ami térben és időben
szűkítené a problematikát. Megkurtítja a
bevezető első felvonást, elhagyja a sok
magyarázó, többszörösen előre- és
visszavetítő részletet, s a csekély történést
szigorúan egyetlen lineáris szálra
redukálja, minden kitérő nélkül.

Hogy milyen jellegű a darab „egysze-
rűsítése", arra kifejező példa a színpad-kép
alakulása. A szerző leírása és Csányi Árpád
díszlete két különböző stílus - és ezzel
együtt a darab lényegének kétféle
megvalósítása is. A szerző így írja le a
színhelyt: „A ház ... vén, skatulyaszerű,
deszkaburkolatú, zsindelytetős,
téglakéményes bárka, fatönkön áll, mintegy
kétlábnyira a föld felett. A ház alsó
emeletének az innenső oldalon két ablaka
van, a felsőnek egy. Az ablakokon se
redőny, se függöny, se tábla. Valamennyi
ablaknak legalább egy üvege hiányzik,
helyükön négyszögletes kéreg-papírok. A
házat valamikor sárgára festették, barna
díszítéssel, de a falak ma már
megfeketedtek, vagy szürkévé fakultak,
helyenként halványsárga csíkokkal,
foltokkal. A ház bal sarkán lépcső vezet fel
a bejárathoz.

Mindennek a tetejébe jobboldalt egy-
emeletes, egyszobás függeléket tapasz-
tottak hozzá. Ez a szoba tizenkét láb hosszú
és hat láb magas, Josie Hogan hálószobája,
és nyilvánvalóan házilag készült. Falait és
a ferde tetőt sötét-szürkévé fakult
kátránypapír fedi. Majd-nem ott, ahol a
házhoz csatlakozik, ajtó nyílik belőle, az
ajtótól három festetlen lépcső vezet le a
földre. Jobbra keskeny ablak.

Ezektől a lépcsőktől ösvény vezet egy
öreg körtefa mellett hátul jobbra a tar-lón
át egy facsoporthoz. Ugyanez az ösvény
balra is folytatódik egy piszkos útig, amely
az országúttól (körülbelül 100 yardnyira
balra) a ház kapujáig vezet és onnan
vissza, egy elhanyagolt almás-kerten át a
csűrig. A házhoz közel, a Josie
hálószobájával szomszédos ablak alatt
nagy, lapos tetejű sziklatömb."

Ezzel szemben mit látunk a színpadon?
Jelzett díszletet. Háromlépcsős emelvényre
van felépítve a barnászöldre festett
deszkákból összeácsolt házfal, rajta egy
ajtónyílás és egy - az egész előadás alatt
nyitott - ablak. A háznak oldalfala nincs,
pár lépésre az elülső faltól hátul van egy
másik fal, rajta aj-tó, ez vezet Josie szobája
felé. Az ablakban egy petróleumlámpa. A
ház teteje - mint egy gyerekrajz - lapos
háromszög alakú deszkadarab, fölötte
belógatva és egymáshoz illesztve két
combvastagságú száraz ág. A ház a színpad
balközepén helyezkedik el, lezárva a
színpad mélységét, tehát a játéktér
rendkívül leszűkül, lényegében néhány
négyzetméter a ház előtt és a lépcsőkön.
(Ezeken játszódik a darab jelentős része!)
A háztól balra az oldaltakarások felől
emelkedő lejtős dobogó, amelyhez
illeszkedik a nézőtér felé lejtő másik - ez a
járás vezet a földekre. Ugyanez a dobogó-
variáció a színpad jobb oldalán - a kül-
világ felé vezető út. (Ahhoz, hogy bejöjjön
vagy kimenjen a színész, egy emelkedő-
süllyedő mozgást kell végeznie. Ez a
színészeknek fizikailag feszült állapotot
jelent, tehát mintegy izomtónusokban is
olyan állapotba hozza ezzel a megoldással
a rendező őket, amit a hangsúlyos be- és
kijövetelek a darabban megkövetelnek.
Ugyanakkor a nézőnek is kiemelt
fontosságúvá lesz egy ilyen megjelenés
vagy távozás.) Végül egy szabvány,
csupasz dobogó a színpad jobb elülső
felén, ez a szikla.

Szinte semmi nem utal arra, amit O'Neill
a színpadképről elképzelt. De Ruszt
konstrukciójában nincs is mindarra
szükség, mert itt csak a kapcsolatok
kibontása, az emberek megnyilatkozása a
lényeg, ehhez pedig éppen csak annyi képi-
térbeli fogódzó kell, hogy a színész és a
néző eligazodjon a történésekben. Ez a
színpadi tér már-már elidegenítő, az első
percekben taszító is, s csak később, a játék
hevében felejtkezünk el a díszlet
sivárságáról. De akkor már örülünk is,
hogy nem vonja el sem-mi külső akció,
látvány, technika, ma-

chináció a figyelmünket a lényegről, az
emberi lélekről.

A képi megoldás csak egyetlen eleme a
számtalan összetevőnek, amelyből a
harmónia létrejön. S amikor kamara-
zenére asszociáltatott az előadás, nemcsak
a színészi együttjátszás harmóniájára,
inkább minden kicsi részlet össze-
rímelésére, harmóniájára gondolunk. S
ezzel kapcsolatban óhatatlanul felidéződik
a huszadik századi modern zenével
kapcsolatban oly sokszor - legtalálóbban
Varése által - elmondott alaptézis: a zene
nemcsak lineáris, de horizontális
történések rajza is. S ez nem-csak a zenére
igaz. Az első mondattól az utolsóig,
pontosabban a nézőtéri lám-pák
Ieoltásától a színház elhagyásáig le-zajló
akciók képezik az előadás lineáris
vonulatát, de szinte fontosabb ennél a
horizontális jelentésréteg. Az, ahogy a mű
egyes gondolati, érzelmi, emóciókon is
túli rétegei megjelennek, egymásra
hatnak, egymás mellett és egyidejűleg
léteznek, s az az eszközrendszer, amely-
nek segítségével ez a horizontális struk-
túra megjelenik. Csak egy példa: milyen
finom jelzés az előadás kísérőzenéjének
megválasztása! Az előadás kezdetekor, a
függöny még fel sem megy, megszólal egy
Schönberg-mű motívuma. Panaszos,
modern hangzás: egyszerre felidézi a kort
- 1923-ban játszódik a darab --, és jelzi a
mát, amikor ez a zene szinte könnyedén
befogadhatóvá vált, és jelöli azt a helyet -
Közép-Európát -, ahol ez a dallamvilág
létrejöhetett. Ezzel a parányi jelzéssel - s
a gondolati hang-súlyok elosztásával - az
előadás számos olyan asszociációt indít el
a néző-ben, ami speciálisan csak közép-
európai nézőben jöhet létre. Hiszen az
önámítás, az öncsalás, a vágyak és a
realitás tragikus szétválása Közép-
Európában még aktuálisabb. Huszadik
századi népbetegség ez, népek betegsége
és tömegesen előforduló egyéni baj. (Az
előbbinél nem kell másra utalni, mint a
közép-európai országok szerepére, létére a
fasizmusban, a II. világháborúban.) S a
múlt ma is kísért. Az egyes embereknél és
a kollektív tudatban egyaránt. Nehéz
túllépni évtizedek, évszázadok beideg-
ződésein, a bizalmatlanságon, a tétlenség
és tehetetlenség bűnén. Ezért reagál a
magyar néző olykor a magánemberi dráma
néhány momentumára érzékenyebben, s
ezért olyan hangsúlyos a dráma egyik
kulcsmondata: „A halott múlt csak hadd
temesse el halot ta i t ! . . . "

A puritán, lényegre, belső történések-



re koncentráló előadás legfőbb tényezői
azonban nem a külső eszközök - mint
például Ruszt jó néhány Shakespeare-
rendezésénél -, hanem a színészek. Az
előadás hallatlan szellemi izgalmát - már-
már krimis izgalmát - az a borotva-élen
táncoló előadásmód váltja ki, amelynek
lényege: a komolyan gondolt és a viccnek,
ugratásnak szánt monda-tok, a vágyak,
titkos gondolatok és a hétköznapi beszéd
töltelékszövegei, a hamisság és a
szókimondás, a tragédia és a líra állandó -
megint csak - zenei komponáltságú,
egyidejű jelenléte. Minden érzelem, indulat
a helyén van - az igen magas szintű
elemzés következtében

hangszínben, tónusban, ritmusban,
dinamikában elválik, mégiscsak a néző
aktivitása, szellemi partnersége hozza létre
a hiteles képet a hősökről, a közöttük
lezajló harcról, a vereségről. A néző úgy
érzi, rejtvényt fejt, olyan rejt-vényt,
amelyhez igen pontosak a definíciók, a
játékszabályok, az instrukciók.

Pécsi Ildikó például hosszú ideig elhiteti
a nézővel, hogy Josie valóban a karnyék
kurvája, hogy nyers, faragatlan a modora,
bár mindig, újra és újra fel-csillan a
lágyabb, líraibb hangja is, jelezve: az
előbbi (talán) csak máz.

Gábor Miklós józanul részeg, illetve
részegen józan. Minden pillanatban vált,
józanságról részegségre és vissza. Mókázik
és sért, szerelmet vall és gúnyol, érdes és
szeretetre vágyó - ingadozó-váltakozó
ellentétekből építi Tyrone figuráját.

Baranyi László Philje - a kezdeti bi-
zonytalan, az indulatos, robusztus ember
ábrázolásával adós intonálástól eltekintve -
bérlő és barát, birtokáért minden-re
kapható, sunyi-ravasz tervszövögető és
cselekvésre képtelen lágyszívű ember
egyszerre.

Ez a sokszólamúság a harmadik fel-
vonás végére, a negyedik felvonásra le-
egyszerűsödik. Josie és Tyrone jeleneté-
ben - amikor Tyrone Josie ölébe hajtva
fejét elalszik - Josie monológját úgy
mondja el Pécsi Ildikó, hogy abban egy-
értelműen, egyetlen hangon szól a fáj-
dalmas boldogság: bár szerelmük nem
teljesedhet be, mégis ő volt az, aki - ha
pillanatokra is - megnyugvást szerzett
Tyrone-nak. Pécsinek semmiféle „eszköze,
hatáseleme" nincs, teljesen eszköztelenül -
a szó nem elkoptatott értelmében - hasonul
Josie-hoz. Gábor Miklós viszont ezernyi
apró gesztusból - két ujja között, az ujjak
tövénél fogott-markolt cigaretta,
jellegzetes, ismétlődő szemöldök- és
ajaksimogatások, le-szorított karral való
mozgás, járás, könyökből gesztikulálás,
afifektáltan szorított hanghordozás és
valódi hangfekvésű beszéd váltakoztatása -
rakja össze az örökké hazudozó, tetteit
szépítő, mesék-be és részegségbe menekülő

Jimet. Vallomásakor, anyja temetését
mesélve csökkennek az eszközök, végül
marad a csupasz, kiszolgáltatott ember a
maga hangjával, elernyedt fizikumával S
Baranyi-Phil vallomása: körvonalazatlan
terveiről és egyetlen vágyáról, lánya
boldogságának egyengetéséről már nél-
külözi az imitált részegség, a sunyiság, a
játékos ugratás szólamait. Minden ér-
zelmes csábítást elkerülve, egyszerű, fáj-
dalmasan megtört lesz egyszeriben ez a
Pail.

S amikor Gábor-Tyrone elvánszorog, s
felhangzik Phil és Josie erőltetetten vidám
szóváltása: „Lesz itt mindjárt izgalom, ha
nem adod ide a reggelimet! - Hé, ne merj
engem fenyegetni, te rossz életű, vén
bakkecske ...", Baranyi és Pécsi
egyértelműen érezteti: ez nem ugyanaz a
hang, amit az előadás elején hallottunk. A
történtek után az ő kapcsolatuk sem lesz
olyan, mint volt. Meg-lesz a reggeli ezután
is, együtt fognak gürcölni ezután is, de
keserűen, kiábrándultan, valamivel
leszámolva. Ezt Josie utolsó, darabzáró
mondata még inkább hangsúlyozza, és ezt
a keserűséget kiterjeszti - áttételesen -
Tyrone-ra is.

És az előadásra. Mert ez az előadás
keserűen tiszta, felrázó, számadásra
késztető. Nem jöhet ki a néző közönyösen
erről az előadásról. A kis hazugságaival,
ön- és közámításaival el kell számolnia
önmagának, s ezen a ponton a szigorúan
vett magánemberi tragédia átcsap
közösségi élménybe - azaz rokon lesz a
Ruszt-féle Shakespeare-interpretációkkal.
A kör bezárult. Shakespeare és O 'Neill
együtt szól Ruszt József rendezéseiben az
Emberről, rólunk. Úgy szólnak, hogy az
előadások után közösségi és magánemberi
lényünkkel egyaránt néhány órára
rosszban leszünk. Hogy aztán - talán,
néhányan - igazabban, tisztábban ]együnk
jóban mindkét lényünkkel.

Eugene O'Neill: Boldogtalan hold (Kecskeméti

Katona József Színház)

Fordította: Vas István. Rendező: Ruszt József.

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Farády István, Baranyi

László, Gábor Miklós, Muskát László.

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Tárgyak és emberek
a B á b s z í n h á z b a n

„Láttatok-e valaha időtől megfeketedett,
öreg-öreg almáriumot, faragott cirádákkal,
levélfüzérekkel díszített ódon szekrényt?
Hát ilyen almárium állt egy szobában, régi
jószág volt, még dédanya hagyta örökül.
Farózsák meg tulipánok és a
legcikornyásabb faragványok ékeskedtek
rajta" - kezdi A pásztorlány meg a
kéményseprő meséjét Andersen. Koós Iván
terve alapján ugyanígy kezdi a Tárgyak és
emberek című új mű-sorát az Állami
Bábszínház. Egyszer csak kinyílik az
almárium ajtaja, s megelevenedik egy
régi-régi történet, amint a mesében is
életre kelnek a porosodó, ember alkotta
tárgyacskák, faragványok, cikornyák. Csak
éppen le kell fújni róluk a port, s önként
mesélik mindig figyelemreméltó,
megrendítő vagy vigasztaló történetüket.
A Bábszínház Stúdiójának bemutatóján az

első darab Balázs Béláé. A könnyű
emberben ő is „régi-régi" meséhez fordult:
biedermeier leánykának komikus
tragédiájához. S hogy a Bábszínház
felelevenítette marionettjátékát, az
nemcsak a ma sem érdektelen témának
köszönhető, hanem annak a törekvésnek
is, hogy a század első évtizedeiben virágzó
magyar művészi bábjáték hagyományaihoz
kapcsolódjék.
Balázs Béla három játékot írt az 1910

körül alakult Orbók Loránd-féle báb-
színháznak es Blattner Gézának. Annak
idején ezek a produkciók a magyar mű-
vészi bábjáték első, irodalmi-dramaturgiai
szempontból kiemelkedő előadásai voltak.
A könnyű ember akkori műfaji
meghatározása szerint „Bolondos báb-
játék, eredeti városligeti módra". Belitska-
Scholtz Hedvig összefoglalása szerint .,A
darab cselekménye szerint a fiatal, finom
gondolkodású »biedermeiere hölgy addig
álmodozik »finom és könnyű, mint az
illat«-ifjúról, míg az a tavaszi széllel
valóban belebeg az ablakon a szűzi
leányszobábá. De éppen könnyűségéből
adódnak a bonyodalmak, a legkisebb
szellő is eltávolítja kedvesétől, s ami-kor a
leány barátnője feltűnik, az ifjú könnyedén
és csapodáran az egyiktől a másikhoz
lebben. Mindaddig, míg fel


