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KRITIKAI TÜKÖR

en stílusos, finom ellenpont a felnőtt gyilkosok
s áldozatok világához, Szonyitkája azonban
sak az áldozat Fegyát viszi tovább meglehetős
ápadtan, az új figura hetyke, szomorú kis gőg-
ére nem marad idő vagy erő.

Horváth József fáradtnak látszik: Borisz (nem
zmajlovics)-ábrázolása konvencionális, előző
lakítások ötlettelen summája, elöljáróként és
egyőrként pedig még halvány is. Lengyel Fe-
enccel kapcsolatban először adaptálói problé-
ákat vetnék fel, amilyenek egyébként csak az ő

iguráival kapcsolatban vetődtek fel bennem.
lőször érdekesnek találtam, hogy Leszkov idő-
ecske, „barátságtalan, mogorva", szeretetlen
inovij Boriszovicsával ellentétben Kiss Csaba
yengéd, szerelmes férjet talált ki, aki nemcsak
z ágyban szenvedélyes, de éppily szenvedéllyel
ll Katyerina pártjára apjával szemben; később
zonban hiába kerestem indokát ennek a megle-
etősen fontos változtatásnak, a motívum elhalt.
asonlóképpen elvarratlan a Lengyelre bízott
ásik figura, Matvej atya funkciója is: mint már
taltam rá, mindkét gyilkosságot követő megje-

enései szuggesztív, fenyegető külső erőt sejtet-
ek, egyszersmind belső hangok kivetülésére
talva, ám az atya szövegei semmitmondóak,
engyel pedig ráadásul minden valóságos ve-
zélyességet nélkülöző mumust játszik, folytatva
inovij-alakításának puhány, gerinc nélküli alap-
esztusát, amely ott egyébként az első jelenetek-
en helyénvaló. A gyilkossági jelenetben azon-
an vádjaiból éppúgy hiányzik az erő és a meg-
yőződés, mint pap- és fegyőr-inkarnációiból.
Nos, elég. Magamat meggyőztem homályos

llenérzéseim indokoltságáról. Egyszersmind
agyon is elképzelhetőnek tartom, hogy vélemé-

Bevallom, kicsit megzavarodtam az Agónia
adnóti színházbeli előadása után, mivel
intha egyszerre három síkon kellett vol-
a figyelemmel kísérnem az előadást: volt
lőször is a darab, utána jött a rendezés és
égül a színészek, és mintha ez a három sík
ehogy sem akart volna eggyé összeállni; ha egy
illanatra létrejött valamiféle egész, az a követke-
ő pillanatban már nem volt sehol. Maga az
gónia biztosan nem hibáztatható ezért, szerin-

em remekmű, nyelvi erejét, retorikáját, szer-

nyernmel szemben alapos érvek hozhatók fel,
egy azonban bizonyos: az első találkozás nyo-
mán támadt hiányérzetet visszamenőleg azok
sem hidalhatnák át.

P. S. Persze elvben én is tudnék vitatkozni ma-
gammal. Valóban létezik másfajta megközelítés;
például az, amit a műsorfüzetben Sosztakovics,
a leszkovi mű operává komponálója fejt ki, ilye-
ténképpen: „Mindazok, akik bírálják őt (mármint
Katyerina Lvovnát), nagyjából azt mondják, aki
bűnt követett el, az bűnös. De ez közmegegyezés,
én pedig inkább az egyén iránt érdeklődöm. (...)
Minden a helyzettől és az egyéntől függ. Lehet-
séges az események olyan fordulata, ahol a gyil-
kosság nem bűn. Nem lehet mindent azonos
mértékkel megközelíteni."

Mondhatni: a zeneszerzőnek az a dolga, hogy
megengedő legyen, hiszen ő a Scarpiáknak és a
Sparafuciléknak is gyönyörű dallamokat kell
hogy adjon. Annak azonban nem láttam jelét,
hogy Kiss Csaba is így gondolkodott volna, én
pedig a próza tekintetében végképp nem sokat
tudok kezdeni ezzel a megközelítéssel.

Már Raszkolnyikov is hiába kísérletezett vele.

Kisvárosi Lady Macbeth. Nyikolaj Leszkov kisregényé-
ből írta Kiss Csaba (Kamra)
Díszlet: Csanádi Judit m. v. Jelmez: Zeke Edit m. v.
Mozgás: Bodor Johanna m. v. Fény: Pető József. Hang:
Horváth József. Zene: Sáry László. Rendező: Kiss Csaba
m. v.
Szereplők: Fullajtár Andrea f. h., Stohl András, Horváth
József, Lengyel Ferenc, Szirtes Ági, Elek Ferenc f. h.,
Kovács Patrícia m. v.

kesztésmódját tekintve páratlan, a század legna-
gyobb színpadi művei mellé kívánkozik: a megírt
szereplők olyan plasztikusak, hogy szinte szagol-
ni és tapintani lehet őket, majdnem az az érzése
az embernek, hogy a színészek erős hátránnyal
indulnak ennyire részletezett és kiérlelt ősképek-
kel szemben, hogy Krleza valójában túl nagy
követelményt támaszt a játszókkal szemben, mi-
közben maguk a megírt szerepek nyilvánvalóan
hálás szerepek; olyan paradoxon ez, amelyre
még visszatérek. Mindenesetre meglepett, hogy

az előadás végére a figurák nem lettek bennem
ősképekké, nem láttam olyan megoldásokat,
amelyek túlmutattak volna egy 1998-as előadá-
son, amelyben három nagyon jó színész, mint
három kamarazenész, érzékenyen végigblattolta
a Krleža-partitúrát. Meglehet, a Krleža-mű belső
(termékeny) paradoxonai is okozzák ezt, de az
előadás végére nem volt olyan „Agónia-élmé-
nyem", mint amilyen egy Leonce és Léna vagy
Walkür, vagy Hamlet, vagy Sirály után lehetne.
Ezt igazán sajnálom, figyelembe véve a kiinduló
feltételeket: vagyis a művet és előadóit. És most,
eltekintve az előadás nyilvánvaló problémáitól,
nem tudom, hogy Krleža művének lehetséges-e
ilyen előadása.

Mindenképp ide kívánkozik, hogy Krleža egy
átmeneti (bár hosszú pillanatra véget nem érni
akarónak tűnő) kor átmeneti alakjait írja meg, de
olyan kulturális apparátussal, amilyent csak Ib-
sennél vagy Wedekindnél láthatunk: vagyis a
korrajz tüneményesen pontos, szinte naturalisz-
tikus, ugyanakkor komolyan próbára teszi az
ember tényleges műveltségét: ahhoz hogy a
„Makart-stílust'! vagy a „Canaletto-utánzatot",
vagy egy Bartók-zongoradarab előadásmódjait,
netán a „ Wedgewood" szót valójában értelmezni
tudjuk, nem árt lexikonokban lapozgatni, leg-
alább képzeletben („LAURA: Épp ma volt itt egy
ilyen »méltóságos asszony«, aki már minisz-
ternéként kezdte tanulni a Czernyt, és ma már
Hoenről és Sauerről mond »egyéni« véleményt,
milyen csapnivalóan rosszul játszottak! Már tud-
ja, mi az a Wedgewood és mi az a XVI. Lajos! Te
nem vagy kénytelen ilyen egyénekkel csevegni
Wegwoodról és a D-dúr largóról!"); ugyanakkor
a miliő mikroszkopikus rajzolatú, szociológiailag
pontosnak tűnik, s mindeközben a beszédek
energiája, az egyes szereplők közti konfliktusok
természete hallatlanul expresszív (nyilvánvaló
Strindberg-áthallásokkal): nagyon nagy írói tel-
jesítmény, hogy Krleža egyetlen műbe összetud-
ja préselni a nagy átmenet, a nagy felbomlás
egész tágas tablóját, miközben nem feledkezik el
az apró részletekről, és ez - tényleges anyagis-
merete mellett- csak azért lehetséges, mivel
megtalálta a nyelv, ráadásul egyfajta leíró nyelv
révén azt a stílust, amely ugyan minden ízében
beszélt nyelv, égis tele van olyan gesztusokkal,
melyek jellemeket és képeket egyaránt felidéz-
nek. Egymás mellett álla nagy stikliket és pálfor-
dulásokat maga mögött - és maga előtt- tudó
fineszes jogász Križovec, ki olykor Tóth Árpád-i
és baudelaire-i melankóliákat is tud imitálni,
hogy szavai dallamával elzsongítson, viszont
tényleg roppant olvasott, és tényleg tud zongo-
rázni; itt van a lovakba szerelmes (igazán csodá-
latos leírást ad egy csikóról, nagyon vártam ezt
a részt, és Kulka, aki pedig minden szavával
olyan láttató, ezt a részt sajnos túlcizellálta),
kártyabolond, bukott katonatiszt, Lenbach; és
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végül a csehovi nőalakok illatát árasztó, kereske-
dővé lett tábornoklány, Laura: szavaik zsáner-
képszerű pontossággal, tökéletesen kifejezik azt a
személyiséget, akinek a szájából éppen kibuk-
nak, ugyanakkor epikus karakterük van, miáltal
túlmutatnak az egyes szereplőkön, és egy na-
gyobb tabló részeivé válnak - nos, ezek a zseni-
álisan összeillesztett és szervesnek látszó hete-
rogén anyagok, ha óvatlanul nyúl hozzájuk,
könnyen szétmállanak az ember kezében: lesz
belőlük részben kultúra, részben díszlet, részben
melodráma.

A legnagyobb gondom, azonkívül, hogy a ren-
dező túl nagy rutinnal nézte (inkább: nézegette)
odalentről a színészeit, a díszlet (az első felvonás
díszlete) és a zene (már ami a felhúzhatós gra-
mofonról szól). Az előbbitől nem látom a színé-
szeket, az utóbbi pedig szintetizátoros gépzene
(akkor inkább ne szóljon gramofonról, fölváltva a
gramofonzörejjel, végtelenítve). De a díszlet
amúgy szedett-vedett (nem győzöm ismételni,
hogy az első felvonásban, mert a másodikban
történik némi korrekció, ha igazi élete nem támad
is a térnek, javulnak a játszási feltételek, de to-
vábbra sincs igazi kint és bent, ez csupán, saj-
nos, egy díszlet), és szedettvedettsége korrelál
ugyan a Krleža által leírt színpadkép zsibvásár-
jellegével (ez végül is divatszalonnak álcázott
vegyeskereskedés, ahol csempészett selymet és
Canaletto-utánzatokat árusítanak), de öli a teret.
Udvaros dobozokkal és szalagocskákkal vacakol
egy zugban vagy egy asztal mögött, a kirakatban
görnyed mesterkélten; Kulka hol a ronda kanapé
meg kőkemény ottomán mögött álldogál, hol,

nagy ritkán, előttük, általában a színészeket (az
ötödik sor szélén ültem) félbevágva látom, de-
réktól fölfelé, egyszerre sohasem látom jól a
hármat, ők pedig szűkösen vannak a térben,
ülnek, álldogálnak, guggolnak, közben a sze-
membe vernek mindenféle reflektorok, a díszlet-
falak elhajolnak, a műanyagok pedig műanya-
goznak. Nem véletlen, hogy az öngyilkosságok
olyan hiteltelenek - nem a színészektől, hanem
ettől a papírmasé díszletvilágtól, mely leginkább
felnagyított maketthoz hasonlít, és amikor Udva-
ros többször is arra utal, hogy a személyzet
meghallhatja őket, és hátramutat, egy színpadrés
felé, ahonnan fény jön be, hát ott nincs az égvi-
lágon senki se, csak a színpad hátulja talán;
Szervét, ha jól emlékszem, egyszer bemosolyog
abba a résbe, kifejezetten megsajnáltam, mert az
arcán ugyanaz a semmi tükröződött, mint ami-
lyen a tér ott. Rossz teret nem lehet jól világítani,
hol elfújják a gyertyákat, hol meggyújtják, hol
lehúzzák a redőnyöket, hol nem, semmi sem
segít azon, hogy a tér, mint a vatta, felszívja,
ahelyett, hogy támogatná a színészi jelenlétet.
Bocsánat a kemény szavakért. Krleža klasszikus
díszletleírásait tanítani lehetne, egy díszlettervező
nyilván ugyanolyan nagy kihívásnak érzi őket
(,,...az ajtóval szemközt hatalmas, arany, second
empire trumeau látható, aranykeretes nagy tü-
körrel és hétkarú égő gyertyatartóval oly módon,
hogy a tükörben visszaverődik az egész kárpito-
zott rózsaszín second empire plüssgarnitúra. A

Szlávik István díszlete

padlón hatalmas jegesmedve. A felvonás elején
csak az állólámpa hamuszürke világa meg a
gyertyák lángja ég, és ez a világítás a dús brokát
ajtófüggönyökkel teátrálisan hat" stb. - tudja
valaki, mi az a „trumeau"? Hátén megmondom:
„3. [ablakok, ajtók között] álló tükör, faburkolat,
faragott oszlop, oszlopul szolgáló szobor" -
Eckhardt-szótár), mint a színészek a hallatlanul
pontos karakterrajzokat a darab elején: „az öt-
venhárom éves Lenbach... alezredesi figura,
mozgásra és termetre még látszólag karcsú je-
lenség, mozgása rutinírozottan könnyed, paripa-
zsírja ellenére is, hájasodása inkább a szesz, mint
a jóltápláltság eredménye... Formálisan még
tartja magát: egyenes tartással jár-kel, gesztiku-
lál és beszél, de lelke mélyén már leszámolt
mindennel, s holmi esetleges figurának tartja
magát, aki fél lábbal inkább a sírban már, mint a
zajló életben. Igazában kopaszodó, deres, alko-
holtól puffadt maszkja ő ... a bonvivánnak...
Kezei dekadensen finom, áttetsző úri kezek,
gesztusai pedig hamisítatlan lovagra vallanak,
látszik rajta, hogy született úr, ámde végzetsze-
rűen - koldus és megrögzött alkoholista...
Nyugtalan ziláltságából kitetszik az élet által va-
lóban eltiport ember... Heves, tomboló rohama-
iból rendszerint hirtelen csendesedik le... Laura
Lenbach... hovatovább tragikusan tiszta lénnyé
nemesedik, s belső remegésének feszültségében
sajátságosan acéléles, már-már egy intellektuális
és erkölcsi motor kísérteties hangjaként vibrál, s
egy árnyalat, egy megállapítás zavaró hatása is
elegendő ahhoz, hogy démoni rotációjából ezer
szilánkká fröccsenjen szerteszét..." stb.
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Legalább a színészek, gondolja az
ember megadóan, legalább a színészek.
Es tényleg: itt mintha megszűnne a tu-
dathasadás, az ember tudja, mit kap a
pénzéért, három jó nevű színész, akinek
már nem kell bebizonyítania, hogy léte-
zik, hanem csupán virtuozitása segélyé-
vel megmutatni, hogy ezt is tudja... Csak
az a bökkenő, hogy érzésem szerint
ezúttal a három színész is három
különböző színdarabban lépett föl, így
hát az írásom elején jelzett skizofréniát
sajnos nekik sem sikerült feloldaniuk:
egyébként mindhárom színdarab jó
színdarab, és megérné mindhármat
megnézni: három különböző estén.

A legérettebb és Krležához talán leg-
közelebb álló alakítás nyilvánvalóan
Kulkáé. Paripazsírnak, hál' isten, nyoma
sincs az alakján, de első megszólalásá-
tól kezdve érezhető, hogy belül van, ez a
figura régi ismerőse (ha amaz öregebb is
nála, és máson van is túl, mint ő), ez az
otthonosság többek közt nyelvtudása
miatt adatik meg neki, mert Krleža a
fentieken túl még egy komoly akadályt
állít a színészek elé, mint színes műug-
rató gátakat egy lovardában, és ezek
bizony hibátlan ritmusérzékkel (és meg-
felelő kulturális referenciákkal) beiktatott
oszt-rák-magyar, vagyis német
prozódiadarabok, melyeken Udvaros és Szervét
többször (hallatlan önfegyelemmel ugyan, de)
elbotlik, vagyis le-le-ver egy-egy gerendát, és
pontokat veszít, viszont Kulka hallatlan
könnyedséggel veszi végig az egész pályát,
szinte előre élvezi már, ahogyan, mint egy
habfürdőbe, belemerülhet ebbe az oszt-rák-
magyar pocsolyába, a kész szintaxisoknak ebbe
a csodálatos tűzijátékába, ahol is egy lelki
diszpozíció, a felháborodás vagy a kétségbeesés
remek kontrapunktikus zenei alátámasztást kap,
anélkül, hogy magát a totális közhelyet kellene
kifejteni. Es a közönség mindig hálás neki a
mutatványért, és nem igényli a fordítást sem.
Udvarosnál, akinél kevés fegyelmezettebb és alá-
zatosabb színészt ismerek, szinte látni, ahogyan
már egy „magyar" résznél elkezd készülődni és
mocorogni benne, hogy most, most kell kimon-
dani, igen, megvan, túl vagyok rajta, Szervét
viszont, aki világfit játszik, meglehetősen tartóz-
kodóan és nagy-nagy (időnként túl nagy) rutinnal,
német kiejtésén érezhető az angoltudása, egy
abszolút kulcsmondatnál mond csődöt (szerintem
egyébként ezt magyarul kellett volna mondania,
mint ahogy Udvarost sem kellett volna erre a
számára idegen terepre kényszeríteni, az
előadás nem veszítene érvényéből, ha csak
Kulka brillírozna): „Adieu, auf Nimmerwiederse-
hen, du teuere Leiche!", amikor a „Leiche", „hul-
la" szó ellágyul a szájában, és „laie" lesz belőle

(nyilván egyetlen próbán sem verték rendesen a
fejébe), de az egész mondat, ami a darab egyik
legkeményebb mondata („ Ég veled, mindörökre,
te drága hulla" - mondja Lenbach Križovec föl-
idézésében a nagytársaságijának, amit éppen ki-
vesz a szekrényből, hogy eladja), nem ér semmit
sem. Egyébként Szervét többnyire jól oldja meg
ezeket a nyelvi kitérőket, mert mindig elegendő
időt hagy magának (ez az egyetlen gondom vele,
hogy túl sok időt hagy magának, Križovec szö-
vege, azén olvasatomban, nem annyira andante,
legato és sostenuto, hanem sokkal inkább spirí-
tuoso, vivace, accelerando és prestissimo, en-
nek az embernek egyszerűen heveny gondolat-
ömlései vannak, nem tud szabadulni a tárgyaló-
termek retorikai közegétől), de ugyanakkor (és
ezt Laura mindvégig nagyon pontosan érzékeli
és diagnosztizálja is) állandóan leplez valamit
ezzel (elismerem, hogy lassú megfontoltsággal
is lehet leplezni, ám ennek a szövegek szótorló-
dásai és váratlan bukfencei mondanak ellent: aki
így gondolkozik, az nagyon gyorsan gondolko-
zik, az mindig gyorsabban gondolkozik az ellen-
felénél), leplezi részben a hűtlenségét, részben
hajdani magyarbérencségét (hiszen hőseink a
felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia horvát
nemzetiségű tagjai), részben a mindezek mögött

ásító semmit. (A magyarbérencségre
még visszatérek. Mármint arra, hogy ez
nem derül ki. Kiderülhet egyáltalán? Erre
még visszatérek.)
A másik kettő mentségére le kell szö-
geznünk, hogy Kulkának van a leg-
könnyebb dolga. Egyetlen erőteljes ív a
szerepe, az első felvonás végén szíven
lövi magát, egy zárt egység az egész,
belátható, ráadásul a szervezetében jel-
zett alkoholmennyiség, kezében a félig
szívott; szivar, amellyel lehamuzhatja
magát, a szőnyeget és minden mást,
valamint a lovaglópálca eleve adnak
bi-zonyos folyamatos tartást a figurának.
(Egyébként feltűnő, hogy az embernek
feltűnnek a kellékek- Szervét
állandóanelőveszi az ezüst
cigarettatárcáját, és
rágyújt, Udvaros szalagokkal,
ollóval,dobozokkal bíbelődik, meg
gramofonnal, és borogatás van a fején,
egyébként nagyon jól van a borogatás a
fején, nekem is megfájdult a fejem,
miközben néztem, ahogy fekszik a szoba
közepén levő ágyon, mint valami
ravatalon: azonban feltűnő, hogy a
kellékek időnként a színészet helyett
vannak: ez is rendezői, illetve
díszletprobléma, a sok ízléstelen tárgy
között az ember pillan-

tása tárgyról tárgyra verődik boldogtalanul.)
Kulka már az első pillanatban láthatóan ittas.
Nos, ez ellen nincs kifogásom, és nem mond
ellent a szerepnek sem („idegesen és részegen"
- kéri a szerző), csupán icipicit alálicitál annak a
strindbergi izének, hogy egyenlőellenfelek állnak
egymással szemben (halálos párviadalban).
Legalább egyetlen töredék másodpercig el kell
ezt hinnem, részben az előadás, részben a szí-
nésznő érdekében, akinek abból kell felépítenie
szerepét, amivel szembetalálkozik. Udvarostól
Kulka alakítása tulajdonképpen elvesz egy na-
gyon fontos lehetőséget (és Szervété is csak
részben adja vissza): a fizikailag kívánatos, tehát
nőiségében is megalázható személy megjelení-
tésének lehetőségét. Kulka viszonya feleségéhez
mindvégig elég semleges (mosta metakommu-
nikációra gondolok), még csak bele se villan
(tudom, hogy nincs a szövegben erre utalás),
hogy ez a nő nő. (Ez a Licike-féle hátsó történet-
hez is kellene.) Ebből fakad az is - mivel Szervét
is részben a szerepkonvencióból, részben sze-
mélyes stílusa következtében elég tartózkodó -,
hogy Udvarosnak egyetlen lehetősége van, ahol
nőiségét kifejtheti, és ez a humor, illetve, ezt
kompenzálandó, a tökéletes, passzív kiszolgálta-
tottság (illetve a lepke agyonverésének pillanatá-
ban a hisztéria). Akkor legjobb a színésznő, ami-
kor a második részben azt jelzi, jellegzetesen
komikus, finoman eltúlzott gesztusokkal, hogy a
férfi, Križovec, ahelyett hogy mellé ülne, és meg-

Udvaros Dorottya és Kulka János
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fogná a kezét, miközben ő félájultan az átéltektől
az ágyon fekszik, csak beszél, beszél, vagy ami-
kor az első részben közli Lenbachhal, hogy már
hét óra van, és még mindig nem lőtte főbe magát.
Ezek a pillanatok ülnek. De vissza Kulkára: nem
abból látszik, hogy mennyit érett ez a színész az
utóbbi időben, hogy belépése pillanatában ma-
gáénak tudhatja nézői szeretetteli figyelmét, ha-
nem abból például, ahogy hirtelen mozdulatlan-
ná dermed, egyetlen izom sem rándul az arcán,
és hosszú ideig, vagy fél percig (de az ilyen fél
percek órákkal is felérnek) nézi a feleségét, ne-
kem félprofilban. Az ilyen mozdulatlanság, ha
sikerül, a színészmesterség csúcsa szerintem.
Minden ott van az arcán - mely természetesen
egy hatalmas projekciós mező most, százötven
ember számára (ha beférnek ennyien a Radnóti
nézőterére): a fejében zakatoló gondolatok egyet-
len rögeszmévé nőnek ebben a pillanatban, gyű-
löleten, szereteten, kétségbeesésen túlról nézi az
asszonyt, aki nem tud vagy nem akar rajta segí-
teni (persze tudja is, hogy rajta nem lehet segí-
teni). Hogy nem válik elég súlyossá a figura, az
viszont részben Kulka hibája is, amennyiben
amikor elmegy és visszajön, csak annyi változás
történik, hogy még részegebb (ezt is a szerző
kéri), és még agresszívabb (ez is a szöveg
következménye), de nem tart ott, ahol tartania
kell, ezt egy dühkitörés leplezi, és ez a dühkitörés
(a leszbikus barátnők ellen), amilyen alaptalan
és esetleges, olyannyira nem tartalmaz semmit
Udvaros és Kulka tényleges vagy elképzelt
viszonyából. Tudom, hogy szinte lehetetlent kérek
számon, de mentségemre szolgáljon, hogy talán
nem is én teszem, hanem a hiányérzetem. Krleža
megteremtette Lenbach alezredest, és én azt
várom, hogy Lenbach alezredes jelentsen
nekem annyit, mint Jago vagy Liliom, vagy
Versinyin. Valamiért ez nem történik meg - holott
olvasva megtörtént bennem.

Udvaros Dorottya és Szervét Tibor (Dr. Ivan
Križovec) (Koncz Zsuzsa felvételei)

végtelen jelenet (de azért ne felejtsük el a darab
címét) erősen megterhelte volna a közönség és a
színháziak idegrendszerét. Križovec újból meg
újból nekifog, és a rendőrségi fogalmazó újból
meg újból válaszol, Križovec minden ékesszólását
beveti, közben szürkül odakint, reggel lesz, Laura
nem szólal meg nagyon sokáig, Križovec mindent,
de mindent elmond, és itt nem is a leleplezés
lényeges, hanem mint egy zenei mű-ben, a
variációk fúgaszerű elnyújtása és ismétlése. Végül
is nem észérvek győznek, hanem egy állásajánlat,
és a szemünk előtt a teljes fizikai kimerültség
határára érkezik két ember. Tudom, hogy
Szervétnek az előadás során felvett ritmusában,
ha ezt a felvonást meghúzták volna is, nem érne
véget az este tizenegy óra előtt. De azt is tudom,
hogy ha Szervét gyorsabb lenne, és kevésbé
hinné el magának, hogy ő Szervét, akkor talán
ezzel is meg tudnánk birkózni, és az előadás véget
érne tíz óra húsz perckor (bár lehet, hogy ez már
késő Budapesten).

Egyébként igazságtalan vagyok Szervéttel,
egyszerűen azt a Molnár Ferenc-darabot, amely-
ben ő játszott aznap este, kevesebb érdeklődés-
sel néztem. Meg kell mondanom ugyanakkor,
hogy briliánsan hazudott, csodálatosan ápolta a
nőt, akitől, tudta, elmegy egy másik nőhöz, és
minden szavának volt intellektuális fedezete (még
azoknak is, amelyeknek nem volt, mert ezt
hangsúlyaival hozni tudja). Olyan típusú alakítás
az övé, amely inkább utólag hat, és visszagon-
dolva rá telítődik jelentéssel. Ez vonzó dolog, ez
alkalommal azonban, amikor nem egyszerűen egy
általános tartást kellene közvetítenie (lásd:
„szemét férfiak"), hanem a két háború közötti
horvátországi elit egy olyan átmeneti figuráját
kellene ábrázolnia, aki az európai kulturális do-
minancia a Balkánokon mindazonáltal vonzó al-
ternatíváját a némileg bornírt magyar dominancia
önkéntes kiszolgálásával valósította meg, és
most, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásá-
val olyan kulturális vákuumba került, melyben csak
személyisége és integritása aláaknázásával tudja
karrierjét megszakítatlanul folytatni - nos, könnyű
belátni, hogy ez, így, ábrázolhatatlan. (De az nem
szerencsés, ha-és itta rendezőt kell megint
bírálnunk - igazából kísérlet sem történik erre.)

Pincér, fizetek. Volt egy Strindberg, egy Cse-
hov és egy Molnár Ferenc, a Krleža viszont nem
volt eléggé átsütve.

Miroslav Krleža: Agónia (Radnóti Színház)
Fordította: Dudás Kálmán. Díszlet: Szlávik István. Jel-
mez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Rendező:
Valló Péter.
Szereplők: Kulka János, Udvaros Dorottya m. v., Szer-
vét Tibor, Martin Márta, Szabó Viktória f. h.

Meglehet, hogy Krleža, aki megteremtette ezt a
helyzetet, inkább zenét írt, mint drámát. (Sőt:
filmet. Gondoljunk egy csodálatos és megvaló-
síthatatlan instrukcióra: „az ajtócsukás pillanatá-
ban egy éjjeli lepke repül be, és keringeni kezd a
láng körül.") Vagy esszéregényt inkább, mint
drámát - és ezt abból gondolom, hogy működik az
egészben - hiszen mára Agónia cím is, amely a
hosszúra nyúlt, tulajdonképpen saját közegé-ben
befejezhetetlen szenvedésre utal - a befejez-
hetetlenség XX. századi képlete, ez az elnyúló,
véget-nem-érni akaró ezredvég, amelyben rop-
pant és felfoghatatlan tragédiák hasítanak a kü-
lönben minden szempontból a relativizálódás, a
semlegesülés és globalizálódás felé tartó konti-
nuumban, ahol még a relativizálódás is képes
relativizálódni, és a párját ritkítóan kegyetlen és
irracionális nemzetgyilkosságok sorozata pár-
huzamosan működik az egyetemes emberi jogok
mindenre, még a tengerekre és a még meg nem
fogant magzatra is kiterjedő univerzumával. Par-
don a nagy szavakért, de Krleža, aki művében a
legnagyobb problémákkal foglalkozik (nagyon jól
lehatárolt körben, nagy ökonómiával, s ez nem kis
teljesítmény), előhívja ezeket az emberből.

Mindezért is sajnálatos, hogy a huszonegy óra
negyven perces befejezés kedvéért, amit a
színház előcsarnokába kitett tábláról is le lehet
olvas-ni, a később a darabhoz toldott harmadik
felvonásból egy meglehetősen kétes értékű
farkincát tudtak csak odatoldani (Laura töredék
monológjait, amelyek talán nem is annyira
sikerültek Krležának, de azért van annyira
színházi ember, hogy ezt a kicsit lila tematikus
összefoglalást, hiszen Laura egy-egy tört
mondatban sorba veszi a színdarab témáit és
helyzeteit, egy másik ember némileg türelmetlen
és értetlen jelenlétében, tehát színházilag
értelmezhetően mondja el). Tudom, hogy a
rendőrségi fogalmazóval való


