
aki Sacit, Thormay élettársát személyesíti
meg, a tőle megszokott lenyűgöző bájjal
játszik, de szerepe dramaturgiailag
funkciótlan és leegyszerűsített, emiatt
nincs lehetősége a figura emberi oldalának
megmutatására. Csak egy elnagyol-tan
megrajzolt, meglehetősen közönséges
teremtés lett a regénybeli Irmából. Szirtes
Ádám (Fodróczki) túlkarikírozott harsány
módon próbált lelket lehelni szerepébe.
Szabó Gyula viszont - ahogyan általában
megtalálja az intellektuális figurák hangját
- tiszteletet parancsoló, félelmetes és
egyben rokonszenves Stoom Marcellt
formált, s korlátozott mozgása ellenére,
tolószékéhez láncolva, néhány pillanatra
drámai hatást kelt. A többiek
tisztességesen elmondják szerepüket, de
némi illusztráláson kívül ennél többet nem
tesznek.

A jelzésszerű, rekviemre utaló díszlet
(Szinte Gábor munkája) impozáns, de nem
mélyíti el a darab jelentésrétegeit, nem ad
hozzá többletet.

Kazimir Károly rendezése - a díszlet-tel
összhangban - a pátoszra, emelkedett-
ségre, kegyeletre helyezi a hangsúlyt,
melynek hatása félrecsúszik, mert követ-
kezetlenül épülnek bele a hígító, komikus,
diszfunkcionális jelenetek. Ugyan-akkor
nem találunk egységes színész-vezetést
sem, s a mozaikszerűen egymás mellé
terített részletek egységbe foglalása is
hiányzik. Habár lehetséges, hogy az
időnként megvilágított vagy előtérbe
kerülő „parázna" szobrok élőképe hivatott
ezt a célt szolgálni, az összekötő kapcsot
megteremteni, a központi kérdésre
irányítani a figyelmet. Csakhogy - mint
már említettem - a néző számára nem
eléggé világos e látvány alapjelentése és -
jelentősége, s ezért színpadi összefogó
szerepében sem működhet. Pedig
valószínű, hogy Kazimir Károly és az
összes alkotó a Cseres Tibor által
hangsúlyozott művészi felelősségvállalás
jegyében állították színpadra a művet.
Azért, hogy széles körben tegyék lehetővé
egy korábban agyonhallgatott s jelenünk
szempontjából is létfontosságú kérdés
tisztázását, továbbgondolását. De sajnos a
megvalósulás félresiklott, mert az
adaptáció nagyon kényes terület, mely sok
buktatót rejt magában, s megkíván-ja, hogy
az alkotók az irodalmi gondolkodásmódtól,
kifejezési eszközöktől el-rugaszkodva
alkalmazkodjanak a szín-ház sajátos
eszközeihez.

CSÍK ISTVÁN

Berzsián és Dideki

Kicsit szorongó szívvel ültem be az Álla-
mi Bábszínház bemutatójára. Szorongva
és kíváncsian: azon izgultam, hogy Lázár
Ervin megkapóan eredeti, tündérien rea-
lista mesevilága, a konvenciókat és sab-
lonokat, korlátokat és skatulyákat játszi
könnyedséggel szétrúgó, szárnyaló és
mégis minden ízében a valósághoz kötődő
fantáziája otthonra talál-e, otthonra
találhat-e az élő színpad után (a darabot
három évvel ezelőtt Lengyel Pál és Koós
Iván már megcsinálta Kaposvárott) a
bábszínpadon is? Mert ez a sajátos világ,
ha belekerül valamiféle hagyományos
dramaturgiai gépezetbe, ahol sarkítják
meg gömbölyítik, és azt mérlege-lik, hogy
a fantázia ellen beoltott felnőttek döntése
szerint vajh mit érthet meg az a gyerek, és
mit, hogyan kell neki megmagyarázni -
meghal.

Bár eddigi tapasztalataim szerint a
Bábszínház nem az efféle didaktikát te-
kinti üdvözítőnek, most mégis voltak
bizonyos fenntartásaim. Féltettem a mesét,
mert ami a gyermekekhez szóló mű-
vészetre - és didaktikus kilúgozásuk
buktatóira - általában igaz, az Lázár Ervin
műveire ezerszeresen igaz. Izgatottan
vártam tehát., elmagyarázzák-e a szín-
padról, hogy Berzsián miért jobblada

költő, és hogy ha az éjfejű egyszer Átten-
tő, akkor miért lesz szükségszerűen Redáz
. . . Mert ha igen, akkor baj van. Akkor
nem Lázár Ervin művészete talált
otthonra az Állami Bábszínházban - ahol,
szerény véleményem szerint, már régóta
otthon kellene lennie -; akkor csak egy
Lázár Ervin-regényt dramatizáltak,
„alkalmaztak" bábszínpadra.

Félelmeim szerencsére alaptalannak
bizonyultak. Mert igaz ugyan, hogy a
történet szükségszerűen veszített játékos
fordulataiból, szegényebb és egysíkúbb
lett, de amennyit színpadra lehetett belőle
menteni, azt az előadás megőrizte; igaz,
hogy az író játékos nyelvi leleményei,
költői nyelvezete nem érvénye-sülhet
teljes gazdagságában, de a verbális értékek
esetleges elsikkadásáért bőségesen
kárpótol a látvány, az írói fantáziával
szinkronban szárnyaló képi fantázia.

Koós Iván, a bábok és a díszletek ter-
vezője ugyanis nemcsak atmoszférájában
idézte meg hitelesen az író teremtette vi-
lágot. Lázár Ervinnel azonos hullám-
hosszon gondolkozva helyezte át, nagy-
szerű leleménnyel, a nyelv, a szavak kö-
zegéből a színpadi tér látható-tapintható
közegébe a költői képzelet alkotta figu-
rákat. Afféle fordított teremtés zajlott le
itt: az író szellemi gyermekeinek hal-
hatatlan meselelke köré varázsolt tapint-
ható testet a tervező. Lélekre szabott
testet; tele nagyszerű ötletekkel, a színészi
munkát gazdagító lehetőségekkel, ön-
törvényű szín- és formavilággal. Olyan
telitalálatok születtek e munka során, mint
Vinkóczi Lőrénc, a kocsmáros, vagy
Szőrénszőr Tejbajszán; olyan játékos öt-

Jelenet az Állami Bábszínház Berzsián és Dideki című előadásából (Matz Károly felv. )



letek, mint Durik Maris vagy Zsebenci
Klopédia figurája, Sróf ezeregymester és
Ribizli, a repülő kutya. De a tervezői
lelemény dicséretére idézhetném Áttentő
Redáz hosszúra nyúló s messzire érő
kezeit, magát Berzsiánt vagy akár a fűz-
fán fütyülő rézangyalokat is. Csupa olyan
figura, amely szellemében, de ötletességük
meghökkentően kézenfekvő jellegében is
egyenértékű „fordítása" Lázár Ervin
költői, nyelvi leleményének, szavakból,
szavakkal épített csodálatos világának.

Lengyel Pál, az előadás rendezője, azon
túl, hogy a részleteiben szükség-szerűen
megcsonkított mese szellemét igyekezett
átmenteni a színpadra, arra törekedett,
hogy a bábfigurákban rejlő ezernyi
játéklehetőséget is ebben a szellemben
aknázza ki. Nem rajta múlott, hogy ezen
törekvését csak részben kísérte siker; a
színészek ugyanis - többségében
tehetséges fiatalok - még nem rendel-
keznek azzal a technikai biztonsággal,
amellyel magától értetődően be tudnák
építeni az általuk megformált figura jel-
lemzésébe a báb kínálta játékokat, szel-
lemes megoldásokat.

Természetesen sok mindennel sikeresen
megbirkóztak az előadás színészei.
Egyértelmű karaktert adtak például a
figuráknak, és zökkenőmentesen, a nézők
számára szinte észrevehetetlenül tudtak
átváltani az egyik mozgatási technikáról a
másikra. Ez utóbbi már csak azért sem
érdektelen, mert a magyar bábjátszás
egyik jelentős, részben nemzetközi
hírnevét is megalapozó leleménye volt,
hogy bátran szakított a „tiszta" technikák
fétisével, és túllépve a konvenciókon, a
mű tartalma, az előadás egésze érdekében
keveri a marionett-, kesztyűs vagy pálcás
technikát .. .

A színészi munka értékelésénél azt is
figyelembe kell venni, hogy mindazt, amit
beépítettek játékukba, azt színvonalasan
valósították meg a szereplők; de szinte
minden figurában lényegesen több
lehetőség van, mint amennyit - jelenleg -
kihasználnak. Csak néhány példát idéznék,
a teljesség igénye nélkül: Áttentő Redáz
messzire nyúló kezeivel sokkal többet el
lehetne játszani, mint amennyi-re a
szereplők erejéből futotta; Durik Maris
indulatoktól duzzadó kebele is, mint a
figurát jellemző, kitűnő technikai
megoldás, többször is szerepet kaphatott
volna az előadásban, méghozzá dra-
maturgiailag is indokoltan.

Ezek a hiányosságok, sutaságok most
fékezik az előadás hatását, de egy hosz-

szú szériában, menet közben alighanem
kiküszöbölhetőek. Meg merem kockáz-
tatni a feltevést, hogy éppen ezért, és ter-
mészetesen sajátos atmoszférája és gaz-
dagon kínálkozó lehetőségei révén, ez az
előadás színészpedagógiai szempontból is
jelentős állomás lehet a színház életé-ben.

Összegezvén a dolgokat: a mai magyar
irodalom talán legeredetibb tehetségű
meseköltője találkozott végre a meséknek
hivatalból is otthont kínáló Állami
Bábszínházzal, és ez a találkozás nem volt
sikertelen; a színpadon Lázár Ervin
mesevilágával összhangban lévő, for-
mavilágában egyenértékű színi világ szü-
letett. Mi kell még? Mi hiányzik a fel-
sorolásból?

Alighanem a legfontosabbról nem esett
szó - a közönségről. A gyermekek-ről,
akik számára az előadás született, és akik
tapsaikkal, nevetésükkel, közbeszó-
lásaikkal éltetnek minden hozzájuk szóló
bábelőadást. Nos, a gyerekek akik túl-
nyomó többségükben ismerik Lázár Ervin
regényét, és ha úgy jön ki a lépés, szinte
előre mondják a színészek szövegét -,
ezek a gyerekek most is „veszik a lapot".
Annak ellenére, hogy Berzsián és Dideki
története is olyan, mint, mondjuk, a
Micimackóé, vagyis minél idősebb fejjel
olvassa valaki, annál többet talál benne,
találó jellemrajzot, mélységesen bölcs
emberismeretet, keserűen igaz filozófiát -
a kicsik is találnak benne átérez-ni,
izgulni, végiggondolni valót. Bőségesen.

Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (Állami
Bábszínház)

Szcenikus: Szörtsey Gábor. Báb- és
diszlettervező: Koós Iván. Zene: Darvas
Ferenc. Rendező: Lengyel Pál.

Szereplők: Németh Tibor, Mult István,
Farkas Éva, Deák Sándor, Magyar Attila,
Török Ágnes, Kovács Mariann, Juhász
Ibolya, Szívós Károly, Knapcsik József,
Kis Sándor, Bognár Péter, Blasek Gyön-
gyi, Hárai Ágnes, Gara Lídia.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Egy farsangi éj komédiája

A L é d a a P e s t i S z í n h á z b a n

Miroslav Krleža magyar színpadi rene-
szánsza, amely húsz évet váratott magára,
napjainkban valósul meg. Egy évadban
került bemutatásra a Glembay-trilógia
mindhárom darabja: a Glembay-Ltd

Győrben (lásd SZÍNHÁZ 1983/1.), az
Agónia Miskolcon és a Léda a Pesti Szín-
házban.

„A Glembay család egyfajta dekoratív
táblafestmény egy letűnő, agonizáló pol-
gári civilizáció motívumaival, egyfajta
költői, lírai alászállás az úgynevezett lé-
lektani dráma minden elemébe." Krleža
maga méltatta így a tizenegy prózai műből
és három drámából álló ciklusát.
Nagylélegzetű írói vállalkozásának lé-
nyege, hogy a polgári társadalom válságát
egy család széthullásán keresztül áb-
rázolja. A trilógia első darabja, a Glembay-

Ltd (1929) e folyamat első fázisa. Az
Agónia (1928) összezárt szerelmi három-
szöge Strindberg Haláltáncának hatalmas
intenzitású, tragikus hármasát idézi. A

Léda (1930) szerelmi négyszögei már nem
vezetnek tragédiához, a válságtünetek
rajza inkább komikus.

Krleža drámáinak alapképlete mindig a
férfi-nő kapcsolat, a „hím és nőstény közti
végzetes viszony", amely vitákkal,
szenvedésekkel, gyűlölködésekkel és tra-
gédiákkal terhes. A társadalmi tünetek
valójában emberi kapcsolatrendszerek-ben
testesülnek meg. „Ha a Glembay-
képcsarnok képeinek előterében a törté-
nelem áll, mélyükben a biológia lapul
meg" - írja műveiről jugoszláviai magyar
monográfusa, Bori Imre. Ez a biológiai
determinizmus az, amely „vörös fonalként
húzódik a Krleža-művek során át mintegy
azt bizonyítva, hogy a történelmi és
társadalmi krízishelyzetekben válik az
emberi élet nemezisévé, ami az emberben
biológiai meghatározottság, s a homo
socialis és a homo historicus mintha azzal
védekezne, hogy a homo eroticust engedi
magában felülkerekedni". (Bori Imre:
Miroslav Krleža, Fórum, 1976. 89. 1.)

A Léda szereplői tipikus képviselői en-
nek a „homo eroticusnak". A hat figura -
három férfi, három nő - kusza viszony-


