
neki, hisz az asszony érdeklődése ilyen
vonatkozásban fel sem támadt iránta.
Sokkal inkább Stanley iránt, akinek bar-
bár és durva, de legalább egyértelmű és
férfias kísérlete - erőszak formájában -
sikerrel jár.

Hegedűs D. Géza - akárcsak Pap Vera -
a leghatásosabb színészi eszközzel, a
természetes átéléssel „operál". S mivel
Mitchnek - bár nem túl bőkezűen, de -
ilyen helyzeteket, erre alkalmas reakció-
kat juttat az író, a színész maradéktalanul
él is vele.

Szikorának - mint rendesen - most is
gondja volt apró részletekre, például a
zene gondos válogatására és alkalmazá-
sára. Hasonlóan magabiztosan bánik a
világítással, a háttérben a hatalmas hold-
dal például, mely alig érzékelhetően fi-
nom iróniával ellenpontozza Williams itt-
ott felbukkanó érzelgősségét. És - mint
rendesen - feldob, majd elejt néhány
ötletet. Ilyen az előadásnyitó, hangulat-
festő kavalkád, amelyet hiába hoz vissza
még néhányszor, egyszer sem tud valódi
funkcióval ellátni. A díszletből a sín előbb
megragadja figyelmét, majd elfelejtkezik
róla; nem úgy a színészek, akik derekasan
botladoznak-másznak át rajta akkor is,
amikor puszta helyváltoztatás a cél.

A kisebb szerepek közt akad hálás is;
Éunice és Steve - akik Stanley és Stelta
mindennapjainak megfelelő társaságát
hivatottak jelezni - jó karakter Zsíros
Ágnesnek és Szarvas Józsefnek. A töb-
biekre - s ez legkevésbé az ő hibájuk -
csöppnyi figyelem sem irányul.

A vágy villamosa a Vígszínházban job-
bára sikerült előadás, két kiemelkedő
alakítással: Pap Veráéval és Hegedűs D.
Gézáéval. Szikora magabiztos rendezői
teljesítményének köszönhetően bizonyára
vonzani fogja majd a nézőket, ha másért
nem, háta Williamshez s az ehhez a drá-
mához fűződő régi nosztalgia okán, pedig
legalább annyit tesz azért is, hogy tisztán
lássuk: Williams tisztes dráma-író, de
nem remekművek zsenije.

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Víg-
színház)

Rendezte: Szikora János. Fordította: Czí-
mer József. A rendező munkatársa: Kertes
Zsuzsa. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: János-
kúti Márta.

Szereplők: Almási Éva, Pap Vera, Reviczky
Gábor, Hegedűs D. Géza, Zsíros Ágnes
Szarvas József, Cserna Antal, Szatmári Liza,
Szatmári István, Prókai Annamária f. h.,
Vincze Gábor Péter f. h.

RÓNA KATALIN

A kíméletlen
racionalizmus drámája

A Galícia Nyíregyházán

Majd hét évtizednek kellett eltelnie
ahhoz, hogy magyar színpadra kerüljön
Miroslav Krleza kíméletlen drámája, a
Galícia. Majd hét évtized kellett ahhoz,
hogy legyen színházi ember, aki fölfedezi
a Monarchia halálos ítéletének drámáját.
S aki vállalja, hogy az igen nehéz drámai
és szöveganyagot megkísérli úgy
értelmezni és színpadon megjeleníteni,
hogy az a - gondolkodásában és megjele-
nítésében - föltétlenül másfajta színház-
hoz szokott s még inkább egyszerűbb,
közérthetőbb színpadi mondatokon ne-
velődött közönséget is megnyerje a maga
számára.

Nem kevesebbre vállalkozott a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház tár-
sulata Léner Péter rendezői irányításával,
mint hogy Krleza drámáján keresztül a
kelet-közép-európaiság magatartását
mutassa fel, s meggyőző képet fessen a
pusztulásra ítélt Monarchia összerop-
panásának brutális és embertelen pilla-
natáról, amely fölött mindvégig ott lebeg
az idill, a straussi keringővilág rózsaszín
álomborítása.

A Galícia 1918-ban keletkezett, és az
1934-ben javított változatát olvashatjuk
Spiró György rendkívül érzékeny, nagy-
szerű fordításában az Osztovits Levente
válogatta Krleza-drámakötetben, amely
megjelöli az új címet is: A táborban. Ézt
játssza némi rövidítéssel a nyíregyházi
színház. Nyilván nem véletlen, hogy mi-
után Zágrábban 1920 decemberében a pre-
mier előtt fél órával betiltották, a kora-
beli Magyarországon sem volt színház,
amely bemutassa a darabot. Hiszen ha a
királyi Jugoszlávia tisztikarának nem volt
ínyére ez a történet, valószínűleg éppúgy
sértette a Horthy-hadsereg tisztjeit is. Az
már más kérdés, miért nem mert a mai
magyar színház Krleza e művéhez
fordulni, miért retteg oly nagyon a
színház általában Krleza drámáitól.

1916-ot írtak, amikor a dráma esemé-
nyei a galíciai hadszíntéren lejátszódnak.
A történet hőse a húszas éveiben járó
kadét, Horvat. Írója világához híven a
korabeli ifjú értelmiség karakterisztikus
példája. Horvat zeneakadémiát végzett,
tehetséges zongoraművész, akinek szép
eszményei, ideáljai omlanak össze a há

borúban. Horvat mélyen és szívből meg-
veti cinikus, harácsoló, durva tisztjeit.
Amikor a dráma kezdődik, még felsőbb-
rendűsége tudatában, de már elkesere-
detten küzd a hitéért: ő nem mocskolódik
be a háborúban! Végig kell néznie, amint
társai a front mögött szépelegnek,
rabolnak, egymás kegyeiért versengenek.
S akkor - a pohárból kicsorduló utolsó
csöppként - Horvat parancsot kap attól a
tiszttől, akit a legjobban megvet és gyű-
löl, hogy saját kezűleg akasszon föl egy
öregasszonyt. De Horvat még mindig
nem lázad. Nincs ereje, hogy nemet mond-
jon. Végrehajtja az ítéletet, és csak ez-
után omlik össze. Megérti: nincs többé
erkölcsi alapja az ellentmondásra, a töb-
biek megvetésére, a tiszta művészi élet-
re, mert maga is bemocskolódott. S mi-
dőn zongorajátékot kívánnak tőle épp az
akasztás után, amikor úgy érzi, művészi
tisztessége és hite oda lett, a tiszti össze-
jövetelen elveszti önuralmát, a sértege-
tések közepette lövöldözni kezd.

A drámai történetet valójában nem
pergő cselekményessége, dramaturgiai
sokszálúsága, fölépítése teszi érdekessé-
fontossá, sokkal inkább a figurák karak-
terrajza, az alakok különbözősége, egyé-
nítettsége s a személyiségükben igen
élesen kibontott társadalomrajz. Krlezá-
nak néha elég egy-egy mondat, egy-egy
jelzés ahhoz, hogy mélységében és na-
gyon pontosan jellemezzen, megmutassa
a személyiség belső vonásait.

Krleza drámája nem a cselekményve-
zetésben, hanem a nagy és teljességet adó
képekben s a bennük feszülő mon-
danivalóban találja föl önnön formáját.
Élső képe a tábori élet bemutatásának
tablója, melyre következik Horvat kadét
gyilkossá válásának története, az
öregasszony akasztását követő
összeomlással, s végül a társasági
mulatság képe, ahol a báróné
zongorajátékra készteti a kadétot, akiben
végleg megfogalmazódik humanista
értelmiségi tiltakozása: a gyilkos lehet-e
még valaha művész; lehet-e, képes-e a
hóhérkéz zongorázni?

É nagy képekben, ha van is konfliktus a
személyek között - hisz nem lehet nem
észrevenni a kadét és a főhadnagy közt az
első perctől fogva feszülő ellentétet, a
mély és őszinte undort, amellyel Doktor
Gregor csöndben szemléli főhadnagy tár-
sát, vagy azt a megvetést, amellyel Horvat
és Gregor tudomásul veszi Puba Agramer
öncicomázását, utóbb a tényt: a háború az
ő számára arra volt jó, hogy szép kis
magángyűjteményt raboljon össze -, a
valóságos dráma mégis inkább az ember-



Krleza: Galfcia (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Safranek Károly (Walter)
és Vajda János (Jankovich)

Schlanger András (Doktor Puba Agramer) a Galíciában (Keleti Éva felvételei)

ben zajlik. S ez Horvat kadét drámája. A
művészé, a humanistáé, aki nem mer a
parancs ellen lázadni, de akinek meg kell
értenie: többé ő sem különbözik azoktól,
akiket oly mélyről fakadó szenvedéllyel
vetett meg. Ez a belső meghasonlás viszi
el a végső fordulathoz: fegyvere hasz-
nálatához. Krleza a drámai fölépítéssel
pontosan árnyalja a kadétban lezajló lel-ki
folyamatot, imigyen, ha váratlanul is, de
pszichológiailag tökéletesen indokol-tan
érkezik reakciója. Persze ezúttal is csak
akkor, amikor a tiszti találkozón, szó szót
követvén, Walter főhadnagy el-veszti
türelmét, és rálő a kadétra. Mert mindaz,
ami történt, kevés volt a humanizmusban
tetszelgő embernek, hogy lázadjon, hogy
cselekedjék. S Horvat a végsőkig s még
azon is túl jutott, amikor fegyverét a
tisztre fogta és lőtt.

Ez Krleza igazi nagy találmánya: meg-
mutatni az embert a maga valójában,
kétkedéseivel, kételyeivel, tehetetlensé-
gével. Ily módon kerül Horvat kadét az író
nagy hőseinek sorába, az akarat nélküli
értelmiségi útját-sorsát szemléltetve. De
ily módon válik a Galícia többi alakja is
lélektanilag, belső feszültségeit és külső
viselt arcát tekintve pontosan jellemzett;
körülírt, határozott figurává. Krleza sokat
emlegetett karakterelemző módszere az
alakok szavakban kifejezett gondolataiban
és belső analízisében, alakjuk jellemző
sajátságának kibontásában teljesedik ki.
Erőteljes emberábrázolással, amelyben
azonban feltűnő a hagyományos
értelemben vett színpadszerűség hiánya. A
Galícia csaknem színház-idegen.
Mindenekelőtt a szöveg: a túl-burjánzó,
hosszú, már-már esszéisztikus
gondolatkifejtés, a filozófiai magyaráza-
tok, a morális kérdéseket boncoló mono-
lógok, amelyeket meg-megszakít a maga
korában természetesnek ható német-
magyar keverék nyelv. Ez a nyelvhaszná-
lat igen fontos jellemzője a dráma vala-
mennyi szereplőjének. Krleza ebből nem
csinál titkot, hőseit szavaikkal, beszéd-
stílusukkal, modorukkal egyéníti, hiszen a
kifejezések, a szókapcsolatok s általában a
gondolatvezetésben megfogalmazott
mondanivaló valamennyi alaknak
legtipikusabb tulajdonsága, magatartá-
sának meghatározója.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-
ház előadása igen nagy kihívásra felelt
jelesen. Krleza nálunk soha nem játszott,
valóban nehezen előadható, ámde gazdag
gondolati indíttatású művét elfogadtatni,
mi több, úgy sikerre vinni, hogy köz-ben
az előadás híven megőrizze a darab



minden formai és tartalmi sajátosságát,
nem kis föladat. Tekintetbe véve mind-
ehhez a nyelvi kötöttségeket, valamint azt
a tényt, hogy még a legműveltebb
színházba járó sem efféle színikultúrához
szokott, különösen merész a vállalkozás.
Mégsem elsősorban a bátorságot kell
dicsérnünk a nyíregyházi vállalkozásban-
vállalásban, hanem a gondolkodásnak és
megvalósításnak azt az igényességét,
amellyel a rendező, Léner Péter a
drámához nyúlt. Mit sem akart enyhíteni
annak kemény és céltudatos modorán,
drámai szerkezetének határozott
pszichológiai vonalvezetésén vagy azon a
tényen, hogy az emberi tudatban és
lélekben zajló konfliktusok itt nem egy-
szerűen emberek közti összecsapásokban
fejeződnek ki. Ugyanakkor azonban Léner
rendezői munkáját mégis az a szándék
jellemzi, hogy a művet némiképp
színszerűbbé tegye. A rendező mindenek-
előtt keretjátékot teremtett Krleza nagy
tablói köré, ezzel némiképp oldva s még
inkább magyarázva a tábori képeket. A
keretjáték valójában nem más, mint kora-
beli ízű kuplék előadása (Melis László
zenéjével-földolgozásában, Várady Sza-
bolcs verseivel) - mintha csak varieté-ben,
kabaréban lennénk... De a köny nyed
szórakoztatás közben keményebb
dolgokat láthatunk, a felhőtlen dalolást
minduntalan megszakítja maga az élet a
valóság - ezt sugallja a rendezői ötlet.
Varjú Olga tehetséggel interpretálja a
csúfolódó hangvételű dalokat: villanásnyi
jeleneteiben ügyesen karikírozza és teszi
érzékletessé a kort, hibátlan kont-
rasztot teremtve "valóság" között.

Mindez azonban az előadást egy pilla-
natra sem tántorítja el vállalt céljától,
inkább még élesebbé teszi a korrajzot,
megmutatva, miként zajlik az élet a front
mögött. A játék, az egyéni sorsok meg-
mutatásával, pontos képét adja a tábori
világnak, a katonák magatartásának, élet-
és halálérzésének.

Léner rendezői szándéka szerint ez az
előadás mindenekelőtt a korabeli - vagy
tán nem is csak korabeli - értelmiségi
helyzetét, magatartását, a valósággal tör-
vényszerűen összeütközésbe kerülő egyén
belső drámáját láttatja. Azt az utat, ame-
lyet a humanista művésznek kényszerűen
meg kell tennie a háborús szituációban. A
hős tette - épp mert végképpen
tudatosodott benne az értelmiségi szellem
- összeomlását is okozza. Vállalni már
nem képes a fölvett magatartást, éppúgy,
mint ellene fordulni sem tud. Lázadása
csúfondáros, groteszk képe az

értelmiség tehetetlenségének, ám össze-
omlása mindenesetre előjátéka is annak a
magatartásnak, fejlődésnek, amely majd a
háború utáni években lesz nyomon
követhető. Léner Péter gondolkodása e
magatartást állítja, pontos elemzéssel, az
előadás középpontjába. S ami körötte
van, az is inkább a Monarchia hadseregé-
nek általános képe szempontjából fontos
számára, semmint egyetlen nemzeti had-
sereg életének fölmutatása okán. Mind-
ezzel pedig úgy teszi általános érvényűvé
Krleza drámáját, hogy benne mind-végig
ott érezzük az egyén tragédiáját.

A rendezői szándék szikárságának jó
partnere a díszlettervezői munka. Székely
László kifejezőképességében és be-
játszhatóságában nagyszerű játékteret
hozott létre. A legszükségesebb tábori
tárgyaknak úgy teremtett környezetet,
hogy szinte érezzük a szürkeséget, a
mocskot, a beszorítottságot, miközben a
varietéképekben épp ezek kontrasztja-
ként csupa csillogás-villogás az „élet".
Vágó Nelly egyenruháinak állapota hűen
jellemzi viselőjüket.

Nem jellemzi azonban hasonló hibát-
lanság a színészi játékot. Mindenekelőtt
Safranek Károly hozza magát Walter
főhadnagyként hálátlan és megoldhatatlan
helyzetbe. Safranek magasra hangolt
indítása lehetetlenné teszi a drámai alak
bármiféle alakulását-fejlődését. Ahonnan
ordítva, részegen őrjöngve elindít egy
aberrált főhadnagyot, onnan az út sehová
sem vezet, minden meghatározott, eleve
elrendeltetett; az alakítás már csak formai
és nem tartalmi síkra terelődik. Safranek
szerepépítéséből - s ez valószínűleg
nemcsak az ő hibája - hiányzik a kor és a
kor tiszti világának pontos ismerete.
Mintha a főhadnagy nem az első
világháború "úri" tisztje lenne, hanem
néhány évtizeddel későbbről, a második
nagy világégés idejéből, egy fasisztoid
hadseregből szabadult volna erre a szín-
padra. S akkor még nem szóltunk arról,
hogy a színész, nem tudni, miféle készte-
tésből, magára vett egy furcsa beszéd-
stílust: egy olyan kiejtésbeli akcentust,
amely tökéletesen értelmetlenné teszi
Krleza amúgy is nehéz szövegeit. A szí-
nésznek vagy inkább rendezőjének rá
kellett volna éreznie, hogy a sok jó ötlet
inkább semlegesíti, semmint kiegészíti
egymást. Amikor Safranek egyszerre ját-
szik részeget, üvölt hozzá, s mindezt tört
magyarsággal, nincs egy egybefüggő
mondat, amely eljutna a néző tudatáig. S
ez nem csak a szövegértésnek, de a
színészi teljesítménynek is kárára válik.

Remek karaktert hoz Schlanger András a
körmét mély átéléssel lakkozó, parfümös,
piperkőc Agramer alakjában, aki az úri
finomságot a háborúban eltulajdonított
festmények megszerzésében gyakorolja.
Jó lenne azonban, ha az emberábrázolás
tökéletessége mellett a fiatal színész
nagyobb gondot fordítana a beszéd
tisztaságának gyakorlására.

Mátrai Tamás Doktor Gregor szerepé-
ben ritkán szóló szemlélője az esemé-
nyeknek. A hosszú hallgatásból, egy-egy
gesztusból, pillantásból vagy csak undo-
rodó elfordulásból szövődő jelenlét a szí-
nészi fegyelem példáját mutatja.

Rékasi Károly játssza Horvat kadétot,
tisztán, rémülten, a szellem emberének
bizalmával és megtöretettségével. Pon-
tosan ábrázolja-éli a kadét belső drámá-
ját, feszültségeit, megrázkódtatását, mo-
rális ellehetetlenüléseit, amelyekkel indo-
kolni képes a meghasonlást, majd a végső
elszánást.

Jeles emberábrázoló készségről tesz
tanúságot villanásnyi jelenetében, a föl-
akasztott asszonyt őrző Podravec baka
szerepében Stettner Ottó, miként teljes
emberi sorsot mutat a kifosztott, megtört
lengyel zsidó alakjában Szigeti András.

A mulatozó tiszti társaságból kitűnik
Csikos Sándor és Simor Ottó korhű sze-
repformálása.

A Galícia bemutatása mindenképpen
fontos pillanat nemcsak a nyíregyházi, de
a magyar színház életében is. Megké-
setten érkezett el hozzánk, mint Krleza
művei általában. Hiányt pótolt, s hibái
ellenére is megmutatta: lehet és kell játsza-
ni ezeket a darabokat, a kíméletlen racio-
nalitásnak helye van és még inkább helye
kell hogy legyen szellemi életünkben.

Miroslav Krleza: Galícia (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Spiró György. Dramaturg: Osz-
tovits Levente. Versek: Várady Szabolcs.
Zene: Melis László m. v. Díszlet: Székely
László m. v. Jelmez: Vágó Nelly m. v. Segéd-
rendező: Gönczy Ágnes. Rendezte: Léner Péter.

Szereplők: Rékasi Károly, Mátrai Tamás,
Schlanger András, Safranek Károly, Csikos
Sándor, Hetey László, Szabó Tünde, Simor
Ottó, Földi László, Gados Béla, Kocsis Antal,
Vajda János, Horváth László Attila, Szigeti
András, Stettner Ottó, Tóth Károly, Pankotay
István, Matolcsi Marianna, Varjú Olga.


