
András szerepében. Nincs bennük sem mi
„happy"-ség. Amíg másokkal együtt
vannak a színpadon, az ő játékukon is
otthagyja nyomait az egész produkcióra
jellemző irónia. Csakhogy sajnos, annak
idején épp ezért került bele alakjuk a
történetbe, hogy legyen önállóan bo-
nyolódó szerelmi szál is - ennek megfe-
lelően tehát elkerülhetetlenül vannak ket-
tőseik és „áriá"-ik. Ilyen helyzetekben
viszont a szöveg cserbenhagyja őket, a
humor jószerivel megszűnik, vége az
iróniának, átveszik uralmukat a „lila"

szerelmi civódások, vallomások és ára-
dozások. Ezeknek a stílusa pedig a maga
nemében oly karakteres és erőteljes, hogy
az érezhető színészi ellenkezés ellenére is
megkövetel egyfajta játékstílust. Amikor
pedig a színpadon bekövetkeznek az irónia
ilyen típusú áramszünetei, a nézőtéren
érződik a szociológiai tünet-értékű
következmény, a hangos sóhajokkal áradó
olvadozás, a visszarévedés a „régi szép"

időkbe, a „finom úriemberek" világába. A
közönségnek az a része, amely feszengve
tűri, hogy Schneider és Hyppolit
jeleneteiben alaposan meg-fricskázzák
nosztalgiávágyát, most végre elemében
érzi magát. De hát vajon mit lehetett volna
tenni ez ellen az indirekt hatás ellen? Frajt
Edit finom ízléssel öltöztetett dekoratív
jelenség, aki a ruháit igazi eleganciával
tudja viselni. Gáti Oszkár férfias és
elegáns, és a maga kevés szavú, ám sokat
sejtető modorával fölöttébb vonzó. Ízlésük
minden szélsőséges megoldástól
visszatartja őket, de a szerepet végül is
meg kell jeleníteniük, méghozzá illúziót
keltően. Ezek a szerepek pedig az
előítéletektől mentes arisztokrácia és a már
kikupálódott polgárság egymásra találását
képviselik, vissza-taszító jegyek nélkül,
afféle társadalmi „treuga dei"

felvillantásként. Ez a Terka, akit látunk,
nem csupán gazdag, de művelt is, olyan
előkelő, mintha címeres bölcsőben
ringatták volna; az „úri modor" olyannyira
a sajátjává lett már, hogy vele szemben
még Hyppolit sem tud fölénybe kerülni.
Másfelől Terka még őrzi a hagyományos,
szolid polgári erkölcsöket, szemben a
darabban emlegetett arisztokrata hölgyek
feslettségével. Az ifjú grófról megtudjuk,
hogy nyílt-szívű és egyenes, képes
szakítani korábbi ledér kapcsolataival, mi
több: ha muszáj, még dolgozni is hajlandó.
Ezek után lehet-e valami szebb és
kívánatosabb, mint kettejük egymásra
találása? Az elő-adás nézőjében
mindenesetre felötlik a gondolat, hogy
talán megoldás lett

volna a szerelmi szál elidegenítésére, ha
Terka és az ifjú gróf szerepét tudatosan
előnytelenebb külsejű vagy az adott
előadásban valamiképp groteszk ül ható
ifjú művészekre osztják. A nézőtéri an-
dalodásokat ez mindenesetre csökkent-
hette volna.

Az utolsó felvonás aztán féktelen ko-
médiába csap át. Horváth Tivadar fő-
tanácsosa maga a két lábon járó gyenge-
elméjűségbe hajló szórakozottság meg-
jelenítése színészi telitalálat. Amint ma-
gától értetődő természetességgel újra meg
újra nem veszi észre a bemutatkozni
vágyó Schneidert, ahogy enyhén undo-
rodva figyeli, amikor mégis tudomást kell
vennie róla pillanatokba sűrítve mutat meg
egy típust, egy relációt, egy élettörténetet.
Az előadás legharsányabb alakítása Bajor
lmréé, Makáts Csaba szerepében. Remek
párost alkot Horváth Tivadarral, mert
szinte még külső meg-jelenésben is
hasonlít darabbeli nagybátyjára. Borbás
Gabi és Hollósi Frigyes szobalány- inas
kettőse jól eltalált karika-túra, mozgásuk
gépies szögletessége ugyancsak
elidegenítő effektus a számuk-ra kimért
szűk lehetőségek között.

A Hyppolit a játékszínben ismét nagy
siker, s valószínűleg az lesz nyári, sza-
badtéri programként is. Kétségbevonha-
tatlan, hogy a siker legfőbb összetevője a
kiváló, mesterségbeli tudásról és egyéni
invencióról egyaránt tanúságot tevő ren-
dezés, illetőleg a sok-sok színészi bra-
vúrból egységgé kovácsolódó előadás, de
alighanem még ezen is túl van ennek a
sikernek egy elhanyagolhatatlan össze-
tevője.

Keletkezése idején ez a könnyű komédia
halálosan komoly dologról szólt. A
polgárság lehetséges válaszútjairól, ma-
gatartásformáiról, vagyis olyasmiről, ami
már Moliére óta állandó témája az iro-
dalomnak. A hatalomba kerülésnek me-
lyik útját válasszuk: őrizzük-e a polgár-
erényeket, vagy törleszkedjünk az arisz-
tokráciához? Elég-e a vagyon önmagában,
vagy címert is kell szerezni hozzá? A
H y p p o l i t egyszerre mond erre igent és
nemet, hiszen a gazdag Schneider
elégtételt vesz ugyan az arisztokráciát
képviselő lakájon, másfelől azonban Terka
szépen beevez egy arisztokratával kötendő
házasságba. Ez a téma, pontosabban a
témában rejlő dilemma mindig újra
aktuálissá válik, ha bármely réteg
tollasodni kezd, és nem elégszik meg a
saját tollaival. Úgy tűnik, azt érezhették
meg a színpadra állítók, hogy - mutatis
mutandis - ma is erről van szó.

KISS ESZTER

Porondon
a századforduló

Leonyid Andrejev drámája Miskolcon

Az utóbbi két évadban színpadjainkon a
századforduló szerzőinek reneszánszát
tapasztalhattuk. Ibsen-, Strindberg-,
Csehov-, Wedekind-, Shaw-,
Hofmannstahl-, Schnitzler- és
Maeterlinck-bemutatók követték egymást
minduntalan. Leonyid Andrejev, akinek
egyik kései darabját nemrég mutatták be
Miskolcon, tökéletes „századfordulós író".
Vele kapcsolatban a szimbolizmust,
expresszionizmust, sőt - korábbi
munkáinál - a naturalizmust szokták
emlegetni, s noha nem oly nagy horderejű
s szintetizáló tehetségű író, mint például
Ibsen, Csehov vagy Shaw, világképe,
dramaturgiá-ja, a drámai formával
folytatott küzdelme mégis azt tükrözi,
hogy művészete a századforduló
melegágyából nőtt ki, mint annak tipikus
jelensége, s fontos láncszem az orosz
dráma fejlődésében.

Andrejev A k i a pofonokat kapja című
darabját látva a mai néző már ismerős
terepen jár. A századforduló problemati-
k á j a maivá szervesült, s ennek legfőbb
oka, hogy a polgári tudat és értékrend-szer
felbomlása okozta krízis - mely e korszak
drámatermését mind tematikájában, mind
formailag meghatározta --csak a jelentés
„alapszintje", s erre épül-nek azok a
tartalmi-jelentésbeli síkok, melyek eleven
problémákat érintenek - itt és most.

A századfordulós bemutatók felsza-
porodása azt jelzi, hogy baj van értékeink-
kel, identitásunkkal, hogy számunkra
(még mindig) gyötrő kérdés az önmeg-
valósítás, a !szerep és egyéniség, az ember
és idegen hatalommá vált környezete vi-
szonyának problémája.

A századvég és a századforduló drá-
mája azért tudta oly pregnánsan és él-
ményszerűen feldolgozni e motívumokat,
hogy még ma is hozzá fordulunk, mert
ezeket az alapproblémákat a krízis, a
változás, a „problémává válás" pilla-
natában érte tetten és ragadta meg, s éppen
a személyesség indulata avatta általános
é r v é n y ű v é , tipikussá s máig is élővé a
korszak termékeit.

Miskolcon e problematika körbejárását
bemutatók sorozata jelezte az elmúlt
időszakban!. Ide tartozik a Strindbergről



szóló Enquist-darab, A tribádok éjszakája,
majd láthattuk Ibsen Peer Gyntjét, Wede-
kind Lulu-drámáit, s most színre került az
Andrejev-darab. Ez utóbbi drámát
azonban halványabbnak, porosabbnak
érzem a többihez képest, a tematikát nem
egészíti ki, új alternatívát nem ad, inkább
csak ismétel. Az előadás nyújtotta új
szín, többlet viszont a színpadi játék
líraisága.

Maga a cselekmény inkább melodra-
matikus, mint a szó valódi értelmében
lírai. A címszereplő csalódásai, a ha-
szonleső, lélektelen és lélekölő világ elől a
cirkuszban keres menedéket: beáll bo-
hócnak, „aki a pofonokat kapja". Hogy
kicsoda ő valójában, az nem derül ki,
még valódi nevét sem ismerjük, csak
utalásokból tudjuk meg, hogy valószí-
nűleg előkelő társadalmi helyzetű tu-
dósféle lehetett, aki - mert nem tudott ha-
sonulni környezetéhez - szüntelenül
pofonokat kapott az élettől. Lelkét, lé-
nyegét, ami őt azzá tette, „aki", elrabolták
tőle. Barátja nemcsak feleségét csábította
el, hanem Aki gondolatait, szel

lemi termékeit, tehetségét kihasználva-
kizsákmányolva és ellopva szerzett sikert
és elismerést magának. Aki (ezt a
művésznevet vette föl) nem volt hajlandó
e módszereket elsajátítani, ezért inkább
kivonul a társadalomból, tudatosan a
társadalom perifériáját választja
életközegül, a csepűrágók közé megy. A
paradoxon ebben az, hogy Aki éppen
identitását, egyéniségét eldobva s bohóc-
maszkot öltve próbálja megtalálni el-
vesztett lelkét és az emberséget. Aki a
cirkuszban beleszeret Consuellába, a fiatal
műlovarnőbe, Consuellát azonban Regnar
báró szándékozik feleségül venni, aki
éppen annak a szennyes külvilágnak a
megtestesítője Aki szemében, ahol pén-
zért minden megszerezhető, s ahonnan ő
elmenekült. Hogy a házasságot meg-
akadályozza, Aki megmérgezi Consuellát
s önmagát is. Ennyi a történet váza, s
mindez a cirkusz közegében zajlik.

A darab a Lulura rímel, mindkettőben
hangsúlyos a szerepjáték és a férfi-nő
kapcsolat problémája, az embertelen,
haszonelvű, elidegenedett külvilág szem-

beállítása a társadalom peremén élő „al-
világgal", mely mindkét szerzőnél össze-
kapcsolódik a művészettel. Az értékek
felcserélődése és devalválódása, az áldo-
zat-hóhér viszony, az állati habzsolás
motívuma is felbukkan mindkét műben, s
összeköti őket bizonyos ábrázolási esz-
közök alkalmazása, a kabarétréfák, a
misztika, a szimbolikus-expresszív han-
goltság.

Consuella is birtoklási vágyat ébresztő
„attrakció", akárcsak Lulu, de ő nem vá-
laszthatja Lulu útját. Ha a báró elvenné,
valószínűleg előbb-utóbb ő is Luluvá
válna. Azonban Lulu, a „kígyónő", éppoly
silányan hal meg, éppoly viszolyogtató
emléket hagy maga után, mint áldozatai,
míg Consuellát a „tiszta halál" megmenti
az örökkévalóság számára - ez a
különbség Hasfelmetsző Jack kése és Aki
mérge között.

Az A k i a pofonokat kapja mégsem oly
erőteljes mű, mint a két Lulu-darab, hi-
ányzik belőle a tragikum mélysége, s nem
oly sokkoló hatású; líraibb és nem olyan
kegyetlen és ironikus, mint a Lulu. A
dráma elvont és szimbolikus, s Andrejev
sokat hagy a sejtetés és sugalmazás
homályában, majdhogynem a lényeget. S
éppen ez a sugalmazott lényeg nem je-
lenik meg elég erőteljesen az előadásban,
a színházban is csak sejtjük, de nem
annyira a játék egészéből.

Az eddigiekből is kitűnhetett, hogy a
dráma két alapvető réteget tartalmaz: az
egyik a közvetlen viszonyok szintje, a
melodramatikus szerelmi tragédia; a
másik a viszonyok szimbolikus szintje.

Már a helyszín is szimbolikus - ezt az
előadásban Kerényi József színpadképe
kellőképpen hangsúlyozza: a cirkuszi
öltözőnek-irodának használt helyiséget -
melynek a díszlet egyben porondjel-leget
is ad - zárt, hermetikus térként kezeli. Az
élet e porondján a falakon anatómiai
ábrákra emlékeztető, élettelen, kasírozott
emberalakok szabnak mértéket, s
vonatkoztatják önmagukat a tér-
viszonyokra. A drámának ez a második,
szimbolikus szintje, melyet a díszlet nyo-
matékosít, a cirkusz és a külvilág szem-
beállítására épül. A cirkusz a tiszta
értékek, a közvetlenség, a játék közege, a
külvilág pedig (melyet a báró, Mancini
gróf és az Úr képvisel) az a hely, ahol az
embereknek nevük és követeléseik
vannak. Ebben a külvilágban a hivatás
karrierré válik, az önmegvalósítás má-
sokon való erőszaktétellé, az akarat akar-
noksággá, a játék megjátszássá és kiját-
szássá, a szerelem áruvá és mohó

Leonyid Andrejev: Aki a pofonokat kapja (miskolci Nemzeti Színház). Körtvélyessy Zsolt (Mancini
gróf), Timár Éva (Zinida) és Polgár Géza (Briquet)



„pókok" prédájává, az érzelmek az érzé-
kek világába szorulnak vissza.

Az alakok viszonyai e két szemben álló
világ viszonyában értelmezendők. Aki a
cirkuszba menekülvén az elvesz-tett
értékeket keresi, a valódi és mocsoktalan
értékeket, melyek hasznosság, rivalizálás
és lélektelen önérvényesítés nélkül valók -
ezért válik itt szükségtelenné, szinte teherré
az egyéniség.

Á Szőke István rendezte előadásban az a
paradox állapot hangsúlyozódik, hogy a
cirkusz tulajdonképpeni álvilágába
szorulnak vissza a valódi értékek; itt, a
játék, a maszkok és szerepek világában
élnek már csak „meztelen arcúak", míg a
külvilágban láthatatlan maszkok kemény
kérgétől védelmezve tiporják össze
egymást az emberek. Ezt a kontrasztot
szépen érzékelteti Timár Éva érzékeny já-
téka, megmutatva az oroszlánszelídítőnő
védtelenségét, szenvedését és szenvedé-
lyét, és Körtvélyessy Zsolt alakítása
Consuella apja, Mancini gróf szerepében,
aki az Andrejev által előírt „szatírvi-
gyorba" időnként egy tönkrement élet
egész szerencsétlenségét és alakoskodását
képes belesűríteni.

A rendezésből kicsendülő másik alap-
motívum, hogy itt, a cirkuszban, a
mulattatás fellegvárában sűrűsödik össze
és csapódik le a világ minden fájdalma és
hiánya; amit a szereplők hallatlanul fel-
fokozott kapcsolat-, szeretet- és szerelem-
igénye fejez ki költői módon. E motívum
felerősítésének köszönhető, hogy az elő-
adás meg tudja őrizni a dráma líraiságát,
bár néha már a pátosz határát súrolja. Ez a
líraiság sugárzik Consuella és Besano, a
zsoké szemérmes, mégis odaadó
kapcsolatából, melyet Fráter Kata és
Mihályi Győző visszafogott, halk játéka
tesz megragadóvá. Ez a fájdalmas líraiság
érződik Timár Éva játékában is, amikor a
fenevad oroszlánok szerelmére éhező
asszonyt formálja meg.

Az előadás legjobban sikerült jelenete,
Consuella búcsúztatása is ezt a lírai han-
goltságot emeli ki: megkapó a lány volt
cirkuszi kollégáinak tamáskodása, a saj-
nálat, a szeretet és a dac keveredése; s a
báró és az artisták között felizzó fe-
szültségben Consuella - Fráter Kata --mint
egy fogoly pillangó, vergődik. A
műlovarnő és Aki halálakor azonban már
megtörik a varázs, a líra a pátosz irányába
tolódik, s hamisabb hangokba torkollik.

Az előadás folyamán a cirkuszigazgató
Briquet papát játszó Polgár Géza fegyel-
mezett alakítása ellenpontozza a líraisá-
got: ő nem a föld fölött lebegő, hanem

nagyon is földhözragadt, de szeretet-teljes
és elérzékenyülésre hajlamos alakot
formál.

A színészek nem játszanak el kidolgozott
jellemeket, de - mint az már az ed-
digiekből is kiderült - sem az írói, sem a
rendezői koncepció nem követeli ezt meg.
Andrejev így írt alkotói módszeré-ről: „Az
emberek tipikusságát a helyzetek
tipikusságával helyettesítettem. Az utóbbi
különösen jellemző. Néha szándékosan
mellőzöm a jellemek megrajzolását, és
lehetséges, hogy ez a művésziség rovására
megy, mivel az mindenképpen
megköveteli a szigorú és eleven egyéní-
tést. Számomra nem fontos, hogy ki ő,
elbeszéléseim hőse: pópa, hivatalnok, jó
ember vagy barom. Számomra egy a
fontos, hogy - ember, tehát az életnek
egyazon terhei nehezednek rá." Ez a lá-
tásmód, ha nem is a „művésziség", de a
drámaiság rovására megy valóban, viszont
a líraiságot erősíti; s a miskolci előadás új
szín a palettán.

Nem tudjuk, hogy kicsoda a címszerep-
lő Aki, mert ,,Akárki", mert bárki lehet-ne,
aki érzi a nyomasztó világ emberte-
lenségét. Szerelme, Consuella esetében
sem az egyéniség a lényeg, hanem az
eszményi, az elvont, a szimbolikus: ő a
Tisztaság, a Szépség, a Fiatalság. Elbert
János ezért hasonlíthatta misztériumhoz a
drámát: a figurák inkább allegóriák, mint
egyéniségek, a mű magja pedig egy
metafizikai szituáció, absztrakt léthelyzet.
Andrejev ebből a szem-pontból is a
századforduló tipikus írója: mint kortársai
- például Strindberg vagy Csehov -, ő is az
egzisztencializmus felé mutat előre, ami
nemcsak gondolatvilágában, hanem újfajta
drámaformában, kísérletező alkotói
módszerben is kifejeződik. O is felismeri,
hogy saját kora már nem tükrözhető a
hagyományos drámai forma révén, s az
adekvát forma és dramaturgia keresése
közben - a kor-szak drámájára jellemző
módon - ő is eltávolodott a drámaiságtól
előbb az epika, majd a líra irányába.

A líraiság talaja a drámai egyénítés
hiánya, az általános hangsúlyozása. Aki
nem a maga vagy barátai, hanem az ember
kiszolgáltatottsága, megalázottsága ellen
küzd, az emberi méltóságért. Azért öli
meg Consuellát, hogy a lányban rejtőző
istennő az örök emberi értékek
megtestesítője - érintetlen marad-hasson, a
mohó külvilág ne habzsolhassa be, s ne
foszthassa meg az örökléttől.

S habár az előadás a lírai hangszereltsé-
get végig megőrzi, a szimbolikus-alle

gorikus szintet nem mindig tudja meg-
tartani. Mintha eldöntetlen lenne, hogy
ezt a szimbolikus jelentéssíkot hogyan,
milyen eszközökkel lehet érzékeltetni -
túl sok van a színészi alkatra bízva, s ke-
vesebb a tudatosságra. Ezért jut szóhoz
az előadás végén a melodráma és a pá-
tosz.

Fráter Kata például valóban bájos, naiv
és tiszta Consuella, de hiányzik belőle az a
„kisugárzás" - amit Andrejev is oly
fontosnak tartott e szerep megfor-
málójánál -, ami istennővé avatja, illetve
ami elhiteti velünk, hogy istennő. Enélkül
pedig a darab szimbolikus, sejtetés-szintű
összefüggései nagyrészt érthetetlenek
maradnak, vagy meg sem fogalmazódnak
a nézőben.

A szenvedélyesen vagy fájdalmasan
lírai hangvétel a többi szereplőnél sem
elegendő ahhoz, hogy magasabb meta-
fizikai szintre emelje a játékot; ez talán
csak két színésznek sikerül. Bregyán Péter
az egyik Aki szerepében: arca, „lelke" a
környezetét, a külvilágot tükrözi, az
átsuhanó árnyékok a külvilágtól való
állandó rémületét festik a bohóc
gumiarcára még a nevetés és nevettetés
perceiben is. Ez a játék jól kiemeli azt a
szövegbe rejtett szimbólumot, hogy Aki
produkcióján a publikum örömtelenül
nevet. Mindig tükör ez az arc, bár-kivel
beszél - ezért nem szeretik őt igazán. Csak
a hosszabb monológokkal - például
amikor Consuellát hipnozitálva az itáliai
tájakról, a tengerről beszél - és haldoklási
jelenetével nem tud igazán mit kezdeni
Bregyán Péter, ezekben a jelenetekben
kevésbé hiteles a játéka.

Matus György számára már maga a
báró szerepe sem teszi lehetővé, hogy
más legyen, mint élő szimbólum. Kevés
szövege van, de tud jelen lenni: szétter-
pesztett lábakkal, merev tekintettel áll, de
e tekintet mögött érezzük a pókszerű
mohóságot, a könyörtelenséget s a
visszafojtott indulatot, melyet a birtoklás-
vágy és a mások iránti megvetés táplál
benne.

A mellékszereplők közül kiemelkedik a
Jackson bohócot játszó Teszáry László,
Kuna Károly és Bánó Pál a zenebohócok
szerepében. A melodramatikus felhan-
gokat szorítják vissza temperamentumos,
ironikusan játékos alakításukkal.

A cirkuszi atmoszférát a megfáradt, de
az eseményekre mindig rezonáló artisták
forgataga varázsolja a színpadra. Fekete
Mária jelmezei pedig főleg a
színszimbolikával adnak többletet az
előadás-hoz.


