
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.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

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



hamiskártyások"; mégis az öröklött tu-
lajdonságoktól, a „vér" terhétől ő sem tud
szabadulni: a darab végén megöli Castelli
bárónőt. Ezzel a gyilkossággal önmaga
felett is ítélkezik, tettéért őrültekháza
várja. (A társadalommal szem-ben álló
művész, a modern festő alakját Krleža
több művében, így a Filip Latinovics
hazatérésében is megírta.) A „vér" másképp
is bosszút áll a Glembayakon: Castelli
bárónő fia, Oliver, maga is Glembay, aki
már fiatalon rabol és fosztogat.

A Glembay-vér ibseni mélységű dráma,
amelyben az elfojtott szenvedélyek, a
gyilkos indulatok, a múltban elkövetett
tragikus vétségek és öröklött bűnök ha-
tározzák meg a szereplők sorsát. A
Glembayak cselekedetei éppúgy deter-
minálnak, mint a Solness építőmesteréi vagy
A tenger asszonyáéi (ezt a művet Krleža
tizenhat évesen fordította le!). Az északi
irodalom erőteljes hatásán kívül drá-
máiban nagy szerephez jut a pszichoana-
lízis és a freudizmus is. A Glembayciklus
nemcsak lbsenre és Strindbergre, hanem
O'Neill görög ihletésű dráma-trilógiájára,
az Amerikai Elektrára is emlékeztet.
(Furcsa véletlen, hogy műveiket
egymástól függetlenül, szinte egy időben
írták mind a ketten!) Az északi irodalom
hatását Krleža maga sem tagad-ja: „ ...
elhatároztam, hogy a múlt század
kilencvenes éveinek északi iskolája
nyomán fogok dialógusokat írni, hogy a
belső pszichikai feszültségeket nagyobb
összeütközésig fokozom, és az összeüt-
közéseket közelebb hozom valóságunk-
hoz. Igy jutottam el legújabb drámáim-
hoz, amelyek nem akarnak mások len-ni,
mint pszichológiai dialógusok, és
amelyek irodalmunkban most, negyven
év késéssel jelentkeznek először. S mi-
közben a kritika a maga részéről azt ír-ja
rólam, hogy expresszionista és futurista
vagyok, én, mint a kritika szemé-ben a
legkísérletezőbb drámaíró, a svéd iskola
pszichológiai dialógusait írom a nyugat-
európai kísérletekhez képest negyven év
késéssel." (I. m. 90. l.)

Kétségtelen, hogy Krleža egyvalamit
nagyon megtanult az északiaktól: sze-
repeket írni. A Glembay-vér igazi parádés
szerepdarab, amelyben minden fő-hősnek
van egy nagyjelenete: Leonénak az első
felvonásban, az idősebb Glembaynak a
másodikban és Castelli bárónő-nek a
harmadikban. Emőd György rendezése
Győrben épp e szerepek ki-dolgozására és
a szereplők egymás közötti viszonyára
helyezte a hangsúlyt.

Krleža: Glembay-vér (győri Kisfaludy Színház). Gyöngyössy Katalin (Castelli bárónő).
Bálint András (Leone) és Horváth Ibolya (Beatrice)

pet sem természetes, hanem "abnormá-
lisan" élénk és felfokozott. Dekadens
nyugalma mélyén elfojtott indulatok,
szörnyű viharok és önpusztító szenvedé-
lyek dúlnak, amikből csak időnként
éreztet meg valamennyit (például az
apjával való összecsapásban). A legbel-
ső, tragikus és önpusztító énje csak a
gyilkosságot megelőző percekben bukik
ki belőle. Ez a szinte őrülésig fokozott
crescendo már megelőlegezi további
sorsát: az elmegyógyintézetet. Bálint-nak
ezer színe van a „kedélytelen különc" -
ahogy a darabban nevezik - ábrázolására:
fanyar és epés, charme-os és kedves,
őrült és tisztánlátó. Szinte percenként
képes váltani egyik magatartásból a
másikba, és képes a pózok mögül
felvillantani a szenvedő, kiszolgáltatott
embert. Bálint András ismét be-
bizonyítja, hogy nagyszerű színész, aki a
filmszerepek során és az előadómű-
vészeten keresztül immár elérkezett az
érett, nagyformátumú színpadi szerep-
formálásig. Öröm őt újra méltó helyén, a
színpadon látni.

A legnehezebb szerep kétségtelenül
Gyöngyössy Kataliné, Castelli bárónő
alakítójáé. Ezt az „apart és szellemes dá-
mát" Krleža jellemzése szerint - hódító
nagy asszonyként ismerjük meg az első
felvonásban. A második részben mind-
össze egy villanásra jelenik meg: szere-
tője szobájából érkezik férje szívrohamá-
hoz. Valójában azonban a darab folya-
mán mindenki róla beszél.
Gyöngyössynek tehát ilyen előzmények
után kell fel-építenie a harmadik felvonás
nagymonológját: hitelesíteni mindazt a
jót és rosszat, amit két felvonáson
keresztül el-mondtak róla. Sőt, el kell
játszania a

Jól felépített az első felvonás expozíciója,
ahol nemcsak a szereplők egymás közötti
viszonyát ismerjük meg, hanem a múltat is :
a szalon falán függő ősök bűneit. (Krleža
átírta ezt a felvonást, és Győrben az átírt,
kiegészített változatot játsszák.) A darab
nyitánya a Glembay ház jubileuma.
(Érdekes párhuzam, hogy A Buddenbrook
házban is van hasonló mozzanat: a
hanyatlás előtti fényes jubileum.) Ez az
ünnepség, amelyre tizenhét év után Leone,
a „tékozló fiú" is hazatér, már előrevetíti
árnyékát a közelgő tragédiának. A nyitány
egyben temetés is: nemcsak a családfőé,
hanem a vagyoné, a hírnévé is. Az „agrami"

patríciuscsalád pazar jóléte mögött ugyan-is
már nincs semmi, csak adósságok és váltók
tömege. Mindez azonban - a klasszikus
dráma szabályai szerint - csak a harmadik
felvonásban lepleződik le. (Agram az író
szülővárosának, Zágrábnak német neve,
amely a dráma alcímében is szerepel!)

Dóra Gábor fiatal díszlettervező im-
pozáns, korhű díszleteiben és Torday
Hajnal mutatós, dekoratív ruháiban va-
lójában hagyományos előadást látunk
Győrben, amelynek legfőbb értéke né-hány
remek színészi alakítás. Mindenek-előtt a
vendég Bálint Andrásé, Leone alakítójáé.
Krleža így jellemzi hősét: „Dekadens
jelenség, kopaszodó és őszes, ritka,
majdnem teljesen ősz svéd szakállt visel . . .
Szájában angol gyökérpipa. A kezek és
idegek játéka e pipa körül abnormálisan
élénk." És valóban igy jelenik meg előttünk
Bálint András, aki e szerep kedvéért
szakállt növesztett: dekadensen és
vibrálóan. Ez a vibrálás, ami végigkíséri
egész játékát, egy csep-
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elenet a Glembay-vér győri előadásából (Mester János, Gyöngyössy Katalin és Patassy Tibor)
Matusz Károly felvételei)

últját is: az utcalányból lett úriasszonyt,
ki az önerőből megszerzett vagyonhoz
oggal-körömmel ragaszkodik. Ezért
gazi énjét csak a vagyon elvesztésének
illanatában ismerjük meg: az első
elvonás rafinált, elbűvölő szép-
sszonyából a darab végére őrjöngő,
ajtékzó fúria lesz; a decens viselkedés
áza mögül előbukik közönséges,

zámító, visszataszító személyisége. Ha-
ug tehát minden eddigi szava és gesz-
usa: ez a nő, akiért annyi férfi lett ön-
yilkos, soha életében nem szeretett
enkit önmagán kívül. Gyöngyössy Ka-
alin elsősorban a figura ambivalenciáját
rzékelteti. A Leonéval való jelenet-ben -
mikor ismét bűvkörébe vonja a fiút -
éldául nem tudni, hogy színészkedik-e
agy komolyan átéli. Krleža bárónője
gyanis mindvégig hazudik, soha egy
illanatra sem érzett őszinte érzelmet,
yöngyössy Charlotte-ja viszont maga is

lhiszi, hogy valamikor szerette
ostohafiát. Azonban Gyöngyössy
atalin talán épp az említett am-
ivalencia miatt nem tudja igazán meg-
ldani az utolsó drámai összecsapást. A
yilkosságot közvetlenül megelőző
zóváltás rendezőileg is túlságosan föl-
örgetett, a hangzavarban egyszerűen
lsikkadnak lényeges mondatok. A gyil-
osságnak számos motívuma van: nem-
sak a „vér", amelyet a győri előadás
egváltoztatott címe is hangsúlyoz, ha-

em Leone ellentmondásos érzelmei
astelli bárónő iránt, akit gyűlöl, mert
lfoglalta az anyja helyét, ugyanakkor
ég pár perce is a hatása alatt volt.
gyanilyen ellentmondásosak Leone ér-

elmei a Glembay családdal szemben,
kiket megvet, és akiknek a vérét örö-

séges embereket. Mindez nagyon mélyen
lappang benne, szinte nem is tudatosan. A
felszínen sima modorú ügyvédet látunk, aki
gátlástalanul szolgálja ki a gazdagokat,
mert haszna van belőlük. Hasonló
személyiségjegyekkel rendelkezik Altmann
doktor, aki az író utasításaiban „erősen
sántít, majdnem púpos, kabátja alatt
törzsegyenesítőt visel". E helyett Paláncz
Ferenc suta nyakmerevítőt hord, amitől
nem tudja mozgat-ni a fejét. Furcsa
színházi hatásmechanizmusnak lehetünk
tanúi: amennyire evidens az egyik szereplő
ortopéd lábbelije (ami születési
rendellenességre utal), annyira zavaró a
másikon egy olyan eszköz, amely valamely
külső beavatkozást (például balesetet)
asszociál a néző-ben.

Ehhez hasonló ügyetlenségek másutt is
vannak az előadásban: a fiatal rendező
néhol túlságosan is betartja a szerzői
utasításokat. Krleža a második rész egész
időtartama alatt esőt ír elő. (A ki-törni
készülő vihar az első felvonás végén a
szereplők lelkiállapotát is érzékelteti, így
fontos funkciója van!) Egy teljes felvonást
esőzajjal aláfesteni azonban képtelenség,
mert elnyomja a szereplők párbeszédét.
Hasonlóképpen ügyetlen a befejező
madárcsicsergés is. A harmadik felvonás
éjszaka játszódik, egy elsötétített szobában,
ahol az idősebb Glembay ravatala áll.
Ebben a zárt, homályos teremben enyhén
szólva furcsán hat a madárzaj. Ezek a
tapasztalatlanságból adódó apró
ügyetlenségek azonban eltörpülnek az
előadás egészéhez képest.

Krleža magyarországi újrafelfedezése
húsz évet váratott magára. (Legutóbb a
hatvanas évek elején játszották nálunk a
trilógiát.) Külön öröm, hogy fiatal rendező
fedezte fel újra ezt a remekművet, hiszen
Emőd Györgynek a debreceni
diplomamunkáján (Egy csepp méz) kívül ez
az első rendezése. A győri előadás méltó
feltámasztása a Glembay-Ltd-nek, és
remélhetőleg nyitánya egy újabb Krleža-
reneszánsznak is.

Miroslav Krleža: Glembay-vér (győri Kisfaludy
Színház)

Fordította: Dudás Kálmán. Díszlet: Dóra
Gábor m. v. Jelmez: Torday Hajnal.
Rendezte: Emőd György.

Szereplők: Mester János, Gyöngyössy
Katalin, Bálint András m. v., Horváth
Ibolya, Patassy Tibor, Zsolnay András,
Paláncz Ferenc, Úri István, Kuti László,
Haás Péter, Forgács Kálmán, Csengery
Erzsébet, Sándor Joli, Rékai Nándor, Bors
Béla, Fáy László, Ballai István, Garay Ró-
bert.

költe. Fontos motívum az összecsapás
során Beatrice személye, akitől a festő a
megváltást reméli. Beatrice színpadi
passzivitása azonban akkora, hogy szinte
nem is érezzük jelenlétét. Horváth Ibolya
apácája túlságosan vértelenre és egysíkúra
sikerült, épp az hiányzik belőle, amit a
darab során oly sokszor emlegetnek: a
múlt, kilenc évvel ezelőtti énjének,
fiatalságának és szépségének fedezete.
Hasonlóképpen nincs partnere Bálint
Andrásnak a második rész nagy
összecsapásában, ahol az apát alakító
Mester Jánost, úgy látszik, meghaladta a
feladat. lgnjat Glembay hatalmas ívű
szerepe Ajtay Andor nagyságú színészt
kívánna. Ettől a második felvonás - amely
pedig kulcsjelenet az elő-adásban - aránya
megbillen.

Krleža szereti minden szereplőjét, a
legkisebbeket is, külsőleg és belsőleg
egyaránt egyéníteni. Első megjelenésük-kor
olyan terjedelmes személyleírást ad róluk,
mint a regényekben szokás. Silberbrandt,
exjezsuita, a bárónő gyóntatója és jelenlegi
szeretője például „szikkadt, tüdőbajos
jelenség: sápadt, jellegtelen arca mintha
gumiból volna. Van benne valami
eunuchszerű: anti-patikus és lakáji.
Lüszterreverendájában komor és karcsú
jelenség." Úri István megjelenése szinte szó
szerint követi ezt az írói instrukciót:
lárvaszerű arcáról nem olvashatók le
gondolatok és indulatok, hamis kenetessége
miatt kellően antipatikus és lakáji. Puba
Fabriczy, ügyvéd, a Glembayak rokona a
szerzői utasítás szerint angolkór
következtében sánta. Zsolnay András
alakításában ennek a testi nyomorékságnak
lelki következményei vannak: valójában
gyűlöli az egész-


