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Lediktálom az igazságot

A dolog úgy kezdődik, hogy az ember alig
tud bejutni a színház előcsarnokába. Nem
azért, mert nincs jegye, hanem azért, mert
azok, akiknek nincs, de azért bíznak a
végső, az utolsó percekre tartogatott
nagyvonalú színházi gesztusban, elállják a
kaput. Furakodni, könyökölni kell, mire a
jegyszedőkig el-jutunk, és ez - nem
számítva némely vidéki színház fővárosi
vendégjátékát - az amatőrszínházi
aranykor kabátgombtépő küzdelmeire
emlékeztet. De hát hol van már a tavalyi
hó ... Egyébként mindig utáltam azokat a
hajdani daliás tumultusokat, külföldi
fesztiválok verejtékes tortúráit, ahol a
kitartóbbak jutalmul végül elnyerhettek
egy megtisztelő állóhelyet. Most mégis itt
nosztalgiázom a Katona József
Színházban: körülöttem ahhoz a
korosztályhoz tartozók vannak
többségben, amelybe én a hatvanas évek
végén soroltattam. Huszonévesek csapatai,
fesztelenül öltözve, de várakozón, mint
akik tudják, hogy valami eseményen
vesznek részt. Es meg-lepően sok a
kamasz - érdekes, őket máskor alig lehet
felfedezni a nézőtere-ken, hacsak nem a
főiskolai vizsgaelőadásokon.

És amikor a zsöllyéket már elfoglalták a
jegytulajdonosok, látni, hogy egy-szer
csak karéjban támasztják már a fa-lat
mindazok, akik a bejáratnál mosta-

náig böjtölték a bebocsátást. Vagy nyolc-
vanan-százan lehetnek ezen a földszinti
„karzaton", amelyről úgy mondják,
mindahányszor megtelik, amikor a Ka-
tonában „a Stílusgyakot adják Könótól".

*

Szégyellnie kell-e a kritikusnak, hogy ez
idáig nem ismerte Raymond Queneau
Stílusgyakorlatát? Hogy még csak nem is
hallott erről a színpadi szkeccs-füzérről?
Bevallom, először azt hittem, ez a mű
bizony erős rés tájékozottságom
bástyáján: sose láttam, sose olvastam,
még hírét se vettem - íme, egy újabb jel,
ami arra int, hogy hiába szakosodunk
monomániásan, még a fontosabb
opuszokat illetően is lehetnek fehér
foltjaink. S bár ez sajnos akkor is igaz, ha
történetesen Queneau-ügyben végül
nyugodt lélekkel adhattam meg
magamnak a felmentést, azért mégis
örültem, amikor kiderült, hogy ezek-nek
az írói stílusgyakorlatoknak eredetileg
semmi közük sincs a színházhoz.

A jeles szerző 1946-ban vetette papír-ra
99 darabból álló sorozatát, amely egy
körülbelül tízsoros alapszövegre épül.
Queneau ezt a passzust forgatja, variál-ja,
szinte kifogyhatatlan leleménnyel. Ám
elsősorban nyelvi variációkat készít,
csakugyan - tehát a szó szoros értelmé-ben
- stílusgyakorlatokat, amelyekben őt
kizárólag a grammatikai fordulatok, a
beszédmodorok, a tájnyelvek, a formák, a
jelzőkészletek érdeklik. E szövegeket még
monológoknak is csak nagy jóindulattal
nevezhetjük - többségük személytelen,
leíró jellegű, és bár akad néhány darab,
amelyben mintegy a „történet" valamelyik
szereplője szólal meg, s

ezekben a stílus következtetni is enged a
beszélő karakterére, mindazonáltal a
variációs játék igen távol áll attól, amit
dramatikus lehetőségnek szokás nevezni.

Itt most mégsem a minél képtelenebb
ötletekért, a modern nyugati irodalom
extremitásaiért jódolgában kritikátlanul
lelkesedő hazai színházi fiatalság dicsérete
következik. A magyar produkció története
ugyanis mégiscsak Párizsban kezdődött. A
fordító Bognár Róbert né-hány éve
ösztöndíjjal kint járt, és színházi
érdeklődése révén (a nemrég megjelent
Ghelderode-kötetben például több
átültetése is megtalálható), sok előadást
látott. Mint mondja, meglehetősen
unalmasnak találta a kortársi francia
dráma látható összképét, s szinte vélet-
lenül botlott bele az egyetlen igazi élve-
zetbe, a Petit Montparnasse Stílusgyakor-
lat-produkciójába. A párizsi feldolgozás
erősen zenei karakterű volt - ismert
sanzonénekesek paródiáira adott például
alkalmat, de Bognár ettől kezdve fantáziát
látott a Queneau-szövegben, s majd a felét
lefordította, vagyis azokat a gyakorlatokat,
amelyekben csak valamivel is több volt a
puszta szó- vagy éppen hangzójátéknál.
Azután ajánlani kezdte az anyagot
színházi ismerőseinek, jó ideig
sikertelenül. Mígnem Salamon Suba
László, aki a főiskolán már megrendezte
Ghelderode Escorialját, érdeklődést
mutatott, s rávette három színész barát-ját
- Bán Jánost, Dörner Györgyöt és Gáspár
Sándort -, hogy minden javadalmazás
nélkül, a maguk kedvére próbálkozzanak
meg a színreállítással.

Így készült el az ő Queneau-juk, amely
előbb a főiskola színpadán került színre,
az idei évad kezdetétől pedig a Katona
József Színház vette repertoárjára.

De hogyan jött létre négyük odaadásából
ez a pesti ismerős, ez a magától értetődő
Könó?„Idegennyelvű társalgás" a Stílusgyakorlat egyik jelenetében (Dörner György, Gáspár Sándor és

Bán János)

Salamon Suba László felismerte, hogy
Queneau szövegét, illetve annak egy ré-
szét még csak megtarthatja, de a queneau-
i koncepciót aligha. Sőt: éppenséggel
annak az ellenkezőjét kell megvalósítania,
ha ehhez az anyaghoz a színpadon akar hű
maradni.

Nem kergetek semmiféle tetszetős pa-
radoxont. A produkció lényege valóban
homlokegyenest ellenkezik a nyelvi stí-
lusgyakorlatok lényegével. Queneau az
író nyelvhasználatának, magának a nyelv-
nek, szellemének és ritmusának végtelen
lehetőségeit ünnepli, bizonyítva,



hogy egy adott, egyszerű, mindvégig
változatlan tartalmat a formaváltozatok
micsoda gazdagságával lehet kifejezni. Az
ő játéka irodalom: egyszemélyes versengés
az írói matéria felfedezendő tartományain
keresztül, s a cél voltaképp nem más, mint
a fantázia bravúrja ön-magáért. Igen,
Queneau a szó legjobb értelmében l'art
pour l'art gyakorlatozik az írói mesterség
eszközeivel.

Ennek a szándéknak persze szolgaian is
meg lehet felelni a színpadon mondjuk,
egy előadóművész e stílusgyakorlatok
felhasználásával megmutathatja, milyen
virtuóza a saját hangjának, stiláris beleérző
képességének. Produkció-ja azonban
éppúgy öncélú volna, mint a szerzőé, még
ha ettől éppúgy lehetne nagyon
szórakoztató is. De az előadás nem szólna
semmiről.

Salamon Suba viszont egy evidenciából
indul ki. Ha valamit színre akarunk vinni,
aminek legsajátabb mondanivaló-ja a
játék, akkor azt csakugyan le kell fordítani
a színpadi játék nyelvére. Akkor nem a
szöveget kell eljátszani, ha-nem a szövegel
kell játszani. Akkor helyzeteket és
figurákat kell teremteni hozzá. Es meg kell
vizsgálni, mi történik, ha a
stílusgyakorlatokra improvizált, kitalált
szituációk olyasféle dramoletteket hoznak
létre, mint amilyeneket például Örkény
egypercesei kínálnak. Vagyis
továbbdimenzionálják az irodalmat.

Nem tudhatom, hogy a felfedezés már
elméletben megtörtént-e, vagy csak a
próbák során jöttek rá a résztvevők az
alapvető különbségre Queneau és Könó
között. A végeredmény felől nézve ez nem
is fontos. A lényeg az: míg az írói
stílusgyakorlat, a nyelv, a szöveg min-
denhatóságát hirdette, addig ez a szín-padi
stílusgyakorlat egyértelműen azt
szuggerálja, hogy a színház hatalma a
szövegen tú l i ban rejlik.

*

Újdonság? Újítás? Kísérlet? Már miért
volna az? Az elvet tekintve legalább olyan
régi, mint akár a szakrális ősszínjátékok,
ami pedig a konkrét gyakorlatot, a színészi
technikát illeti, elég, ha a commedia
dell'artéra gondolunk. A Bán-Dörner
Gáspár hármasban kinek-kinek megvan a
maga tipo fisso-ja, s jobbára végig is viszi azt
az előadáson, Bán a szelíd, gyámoltalan,
finomlelkű ifjonc - kissé félős
extravaganciával ő köti kalapjára szalag
helyett az ominózus

paszományt Dörner a szenvtelenül
ironikus rezonőr, aki minduntalan „kinéz"

a szerepeiből, néma pillantásával is szinte
kommentál; s Gáspár az indulatos,
ingerlékeny, szangvinikus böhömködő. S
ezek az alaptípusok magukra húzzák a
szövegeket. De kezdetben azért a figurák
még alkalmazkodnak az adott gyakorlat
nyelvi jellemzőihez. Te-hetik, mert
Queneau-nak van két, ehhez megfelelő
passzusa: az egyik és a másik "szubjektív
oldal". Bán eljátssza a fiút, aki nagyon
elégedett a „hetyke kis kalapjával",
Gáspár meg a svungos vagányt, akit
annyira kiborít ez a „ronda taknyos", hogy
csakazértis minduntalan belekönyököl a
bordái közé az autóbuszon. A
továbbiakban aztán egyre neki-
szabadultabban asszociálják a szöveghez
a helyzetet és az alakokat. Többnyi-re
összevonnak különálló gyakorlatszö-
vegeket: így alakul ki például a közös
gépírónőnek diktáló két pasas jelenete.
Ebben Gáspár a nyögvenyelős, kétség-
beesetten, görcsösen fogalmazó dilettáns,
Bán az olajozott nyelvű stílmű-vész, s a
főszereplő mégis a néma Dörner, aki
parókával a fején a gépírónőt adja. Két
tűz között, egyre apatikusabban
harapdálja frissen rúzsozott száját: Gáspár
kínlódva szült mondatai alul
Bán szódiaréja felülmúlják képességeit.
Végül úgy dönt, hogy valahányszor
végképp nem ért valamit, azt vidoran
beüti a gépbe, aztán karba tett kézzel vár
a következő zsákmányra.

Hasonló módszerrel készült a „falusi
életkép", amely talán a leggazdagabb je-
lentéstöbbletre tett szert ahogyan a bamba
Bán parasztlegénye egy pillanatra
kaszaegyenesítő öntudatra ébred Dörner
filozofikus előadásától, abban már töké-
letes prioritást élvez a szereplők közötti, a
szövegtől majdhogynem független
kapcsolat, a metakommunikáció. Es ez a
törekvés teljesedik ki az olyan megoldá-

sokban, mint amilyen az „idegennyelvű
társalgás" is. Queneau-nál három külön
gyakorlatot találunk: egy angolosra, egy
olaszosra és egy kivi tuvud ivígy
beveszévélnivi-módra fogalmazót. Kö-
nóban előadva ezek így festenek: angol és
olasz úr asztal mellett beszélgetnek.
Mindegyik a! maga nyelvén mondja a
magáét, de láthatóan értik egymást. A
háttérben egy pörgekalapos, kezében
demizsont meg nemzeti színű lobogót
szorongató népfi leesett állal, majd egy-re
dacosabb tekintettel hallgatja őket.
Egyszer csak keményen közéjük húzza a
székét, és csakazértis virtussal túlkiabálja
a külföldieket a saját, zamatos, kivi-
tuvudjával.

Mindezek a színivariációk elsősorban a
játék látható-érzékelhető örömével hatnak
a nézőre is. S hat természetesen - a
stílusparódián túl a jól eltalált típus- és
helyzetparódia is, s a színészek
ripacskodástól tartózkodó, minőségi
komédiázása. De fontosabb mindennél e
gyakorlatok immanens közlése magáról a
színházról. Arról a színházeszményről,
amelynek képviselői emelt fővel vállalják
egy szöveg továbbfejlesztését, kibontását,
életrekeltését az alkotó színészi-rendezői
fantázia birodalmában.

*

Van azonban ennek a produkciónak egy
másik rétege is.

K ö n ó mint jelenség a magyar színházi
életben. Egy egészségesen tiszteletlen,
mert hangvételt teremtő élcelődés a meg-
szokott színházi hangvételek fölött; egy
magabiztosan lezser színpadi magatartás

a pontos gyakorlati kivitelezés ellené-re
is oldottan ironikus szemlélet szülötte -
ebben a tekintélytiszteletre, komolyságra
s gyakran csak komolykodásra be-
rendezkedett színikultúrában. S tudjuk,
milyen könnyen züllik színpadainkon a

Bán János a Stílusgyakorlatban (Katona József Színház) (MTI Fotó - Benkő Imre felvételei)



vígjáték érdektelen magánpoénok halma-
zává; alternatívaként pedig élvezhetjük a
jancsóhernádi-féle blődliszínházat.

A Salamon Suba rendezte Stílusgya-
korlat viszont joggal viseli a műsor-
füzetben a franciásan írt „cabaret" műfaji
meghatározását. Kabaré ez a javából;
viccei, csattanói nem kimondják, ha-nem
kifejezik világképét.

És azok a fiatal emberek, akikre az if-
júsági előadások notórius rendbontói-ként
vagy a színháztól immár elrugasz-
kodottakként szokás hivatkozni, most
ideális nézőtábort alkotnak. Feltehetően
azért, mert ami itt történik, az érdekli őket.
Találkozik a gondolatvilágukkal.

Nemcsak azért, mert ez a kabaré arról is
szól, hogy egyazon tartalom (szöveg)
jelentése hogyan változik, módosul a kü-
lönböző helyzetektől, felfogásoktól vagyis
pusztán az interpretációktól függően, bár
ez a jellegzetes kommunikációs tünet a
felnövekvő korosztályok mind tudatosabb
alapélménye - mint azt az újabb magyar
irodalom is tükrözi. De még azt is csak
mellékes vonzerőnek érzem, hogy a
Stílusgyakorlat húsz-egynehány darabjából
összeállított színpadi kompozíció magában
foglalja azt a regényekből, filmekből már
ismert ábrázolási mód-szert, amely
egyazon történetet eltérő nézőpontokból
ad elő, így „ragadva meg" az objektív
valóság illuzórikus, illetve csak
szubjektíve felfogható mivoltát.

Ennek a produkciónak a sikere alig-
hanem abban rejlik, hogy a világ totális
befogadásának, sokoldalú értelmezésének,
láthatóságának és láttathatóságának
igényét fogalmazza meg. A néma-
filmesre, rockosra, rómeóésjúliásra,
szavalókórusosra hangszerelt alaptéma
diadalmas kaméleonszerűségével megta-
gad minden uniformizáltságot. Amikor
Dörner a színpad széléről papírlapokat
osztogat a nézők között, majd fapofával
bejelenti: „Most lediktálom az igazságot!",
akkor a színházteremben feltör a nevetés.
Annak a kinyilatkoztató nagy-képűségnek
szól, amely egy pillanatra - röpke
stílusgyakorlatként - megidézte-tett. És
milyen igazunk volt, hogy nem vettük
komolyan: a Dörner által „le-diktált",
újabb változat éppen annyira hiteles, mint
a többi.

Raymond Queneau: Stílusgyakorlat (Katona
József Színház)

Fordította: Bognár Róbert. Díszlet: Lábas
Zoltán f. h. Rendezte: Salamon Suba
László f. h.

Szereplők: Bán János m. v., Dörner
György, Gáspár Sándor.
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Krleža újrafelfedezése

A Glembay-vér Győrben

A magyar színháznak számos adóssága
van a közép-kelet-európai drámával
szemben. Ezek közül az egyik legnagyobb
Miroslav Krleža életművének hazai
bemutatása. A felszabadulás után
mindössze három darabját játszották ná-
lunk, azt is jugoszláv vendégrendező,
Bojan Stupica rendezésében. Szinte ért-
hetetlen a magyar rendezők idegenkedése
ettől a hatalmas drámai életműtől,
amelynek rokonsága a közép-európai
drámával, köztük a miénkkel is, nyilván-
való. „Krleža hasonló körben mozgott,
amelyben a magyar irodalom a két vi-
lágháború között, csak éppen egy sze-
mélyben egyszerre több lehetséges vonalat
egyesít" - írja róla magyar monográfusa,
Spiró György. (Gondolat, 1981. II. 1.)

Bár Miroslav Krleža egész életművét a
sokoldalúság jellemzi, és minden mű-
fajban maradandót alkotott, mégis drámái
azok, amelyek a huszadik századi európai
irodalom jelentős fejezetét alkotják. Ezek
a drámák nem függetlenek a kor uralkodó
stílusirányzataitól. Első korszakában
expresszionista és szimbolista darabokat
ír, amelyek válogatás nél-kül vándorolnak
Bach úr, zágrábi szín-igazgató
papírkosarába. (Közülük csak egy, a
Galícia jut el a bemutató estéjéig, amikor
is betiltják.) Már e fiatalkori drámákon
(Salome, Michelangelo Buonarotti, Cristoforo
Colombo, Ádám és Éva) is érezhetők a
világirodalmi, mindenek-előtt az északi
hatások: Strindberg, Wedekind, Oscar
Wilde.

A fordulat Krleža drámaírói pályáján
1928-ban következik be az Agónia bemu-
tatásakor: ezzel veszi kezdetét a Glembay-
ciklus sikerszériája. Váratlan nép-
szerűségét kétségtelenül az a váltás
okozza, amely drámaírói szemléletmód-
jában bekövetkezett. E váltás lényege
kettős: egyrészt a világirodalmi témák
után a nemzeti sorskérdések foglalkoz-
tatják, másrészt az avantgarde darabok
után visszatér a hagyományos színházi
formához, a naturalizmushoz. A Glembay-
ciklus hozza meg Krleža számára - húsz
év késéssel! - az annyira várt színpadi
sikert. Ezzel válik ismertté és el-

ismertté nemcsak Jugoszláviában, ahol
műve kötelező olvasmány és érettségi
tétel, hanem szerte Európában.

A Glembay-ciklus - ez a több kötetes
regény és drámatrilógia - a huszadik szá-
zadi európai irodalom egyik jelentős vál-
lalkozása. Krleža a Glembay család sor-
sában a horvát nagypolgárság hanyatlását
ábrázolja, e folyamat azonban vala-mennyi
közép-európai nép történelmé-ben és
irodalmában jelen van. Krleža művét ezért
olyan alkotók érezték rokonnak, mint
Németh László, aki a „magyar és horvát
helyzet kísérteties pár-huzamáról" ír. Ez a
családtörténet az Osztrák-Magyar
Monarchia bukása előtti évekből valójában
bármely közép-európai városban
játszódhatna. Hiszen a Glembay-ház
hanyatlása jelképes. A több nyelvű zágrábi
patríciuscsalád bukása a polgári
társadalom hazug szem-fényvesztésre
épülő világának, magának a Monarchiának
szükségszerű pusztulását szimbolizálja.
Ezért válhatott a „glembayizmus"
fogalommá a horvát irodalomban: a
polgárság hanyatlásának olyan modern
jelképévé, amelyhez hasonlót Thomas
Mann teremtett a Buddenbrook családban.

Az 1932-ben napvilágot látott trilógia
darabjai - Glembay-Ltd, Agónia, Léda -
közül az elsőt játsszák most Győr-ben
Glembay-vér címmel. A darabok között
valójában csak annyi az összefüggés, hogy
a szereplők ugyanannak a családnak a
leszármazottai. A Glembayak elátkozott,
öröklötten terhelt családjában őrültek,
gyilkosok és öngyilkosok vannak.
Ezeknek az ősöknek a „vérét" örökölték a
Glembay-Ltd szereplői is: elsősorban a
bankár gyermekei, akik közül már csak
Leone, a festő él; bátyja, Iván öngyilkos
lett, húga, Alice pedig tisztázatlan
körülmények között vízbe fulladt.
(Ugyancsak öngyilkos lett a bankár első
felesége, született Danielli lány.) Azok a
kapcsolatrendszerek, amelyeknek az
Agónia szerelmi háromszöge tiszta képlete,
sokkal bonyolultabban jelentkeznek a
Glembay-vérben. Castelli bárónő, a bankár
második felesége a környezetében levő
valamennyi férfit behálózza, még
mostohafiát, Leonét is. Leone ugyanakkor
bátyja özvegye, Beatrice iránt vonzódik,
aki férje halála után apáca lett. Feszült a
viszony Leone és az apja között is,
szóváltásuk okozza az idősebb Glembay
szívrohamát és halálát. Leone valójában az
egész Glembay famíliával szemben áll,
véleménye szerint a Glembayak „mind
csalók és


