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Miért éppen
Augusztusi vasárnap?

František Hrubín darabjában az augusztus
furcsa, szomorú, zavarodott hónap.
Szezonvég és szezonkezdet. Ezért alkalmas - látszólag - a változtatásra. Hiszen az
év utolsó napjáról január elsejére virradva
csak egyik téli napból a másikba
érkeztünk, de augusztusban kifelé tartunk
a nyárból, a pihenésből, az unalomból,
valami új kezdődik, valami új kezdődhet,
csak el kell utazni, csak önálló-sítani kell
magunkat,
csak
eldönteni,
hogy
hozzákapcsoljuk az életünket valakihez,
csak munkához látni, csak rendbe szedni a
dolgainkat, most már komolyan, igen,
minden elrendeződik, csak akarni kell,
csak nyugodtan, csak bízni kell .. .
Azonban a nyár még nem ért véget. Olyan
meleg van, alig kapunk levegőt, és nem
érjük el a vonatot, kinek is lenne kedve
egy és negyedórát gyalogolni odáig a tűző
napsütésben. Este meg! Estére már minden
összekuszálódott.
A szereplők ezt az „augusztusi állapotot" élik. Egy dél-csehországi tóparti
faluban nyaral valamikor az 50-es évek
végén a középkorú, de még mindig nagyon vonzó Vera Mixová, unokahúgával,
a tizenéves Zuzkával együtt. Váratlanul
megérkezik Alfréd Morák, szerkesztő hogy hol dolgozik, pontosan nem derül ki,
egy új ismerős, a postamester kérdésére
annyit mond csak, nem újságnál, majd
arról is beszél, munkája az övénél jóval
szerényebb képességekkel is elvégezhető
lenne. Moráknak és Mixovának évek óta
viszonyuk van, és az asszony, mivel úgyis
felbomlóban a házassága, most azt ajánlja,
éljenek együtt. Morák azonban éppen azért
jött, hogy szakítson, de ezt sokáig képtelen
közöl-ni, nem tud maradni, és nem tud
elutazni sem, elmegy, visszatér és egyre
erőszakosabban
udvarol
Zuzkának.
Mixovába csendes rajongással szerelmes
az egyhangú életét türelemmel, sőt,
megszépítő
hittel
viselő
helybéli
postamester, és egy szintén ebben a
faluban élő fiatal munkásfiú, Jirka is
közeledni próbál hozzá, meglehetősen
sikeresen. Az eseményeket kajánul figyeli,
kispolgári
bölcsességeket
tartalmazó
megjegyzésekkel kíséri egy nyaraló
házaspár, Vachék. Az érzelmi

zűrzavar, hazugságok ellen Zuzka lázad
fel, elköltözik a nagynénjétől, kitartó ragaszkodása Jirkához pedig végül is hozzáhajlítja a fiút. Mixová, miután Morák
mégis elmondta neki, szakítaniuk kell,
öngyilkosságot kísérel meg.
Negyedszázad telt el az Augustusi vasárnap 1958-as prágai ősbemutatója és
Hrubín Augusztusi éjszaka című versének
megírása között, melyet 1933-ban közölt
az akkor huszonhárom éves, pályája elején
álló költő. És mennyire meg-változott a
véleménye közben az augusztus hónapról.
A versben, Rónay György fordítása
szerint „a táj nyerítve felágaskodik",
„ezüst folyóval sziklákon csap át". Az út
még valóban visz valahová, a harmat
„bizalmasan
világít",
„lánytestek
villódznak", „meleg sugarak teje ömlik".
Hrubín munkássága során nem csupán az
augusztushoz volt hűséges, de az
éjszakához is. Verseit olvasva éjszakai tájakon barangolunk, csillagok között. A
második világháború idején: „Acél-robajjal jön az éjjel, /s égalatti csillagai úgy
pattannak szél:, mint széjjel- / zúzott bölcsők szilánkjai"; halott, volt asztaltársaihoz így szól: „poharatok törékeny /
pohár, amit a fagy csiszolt, / mikor esőből
a hold kilehelte"; a Verlaine-nel töltött
éjszaka során: „a könyvlapok közt ki-gyúlt
/ a fehér hold az egyik versben / a hold
fehéren / holdak bátyja"; szerelmesen: „S
forró éjen bozótjaidból I állatok osontak
elő / s ittak belőlem ..."; Az éjből jött
asszonyhoz: „csillagot sodortál magad
előtt"; majd: „Az a csillagos éj csábít
magához, / de én emlékezem: / a föld
súlya készült elhagyni minket .. . Mi a
hullás hálójában maradt, / a földi súlyhoz
még jobban tapadt."
Ez utóbbi vers alatt a dátum 1 94 -7. 1948ban és 49-ben is ad ki verseskötetet, majd
legközelebb csak 1956-ban. Rá két évre
pedig a nagy sikerű színházi bemutató. A
darabban,
ezen
az
augusztusi
éjszakán hullanak az égről a csillagok, és
megjelenik egy ember, Alfréd Morák, aki
valaha verseket írt, de már nem tud, nem
akar, nem hagyják, nem lehet...
Tulajdonképpen nem dönthető el egyértelműen, nem választható ki egyetlen ok.
A darab kínálja magát a jelzőnek: csehovi.
Hatásokat, gyökereket azonban közelebb
is találunk, magában a cseh iroda-lomban.
Közhely, hogy a cseh irodalom elsősorban a próza - a kisemberek irodalma. A hős itt a talán nevetséges, talán
lesajnált, ám derűsen és korántsem térlenül várakozó kisember. Nem teszi fel

a végső kérdést, hogy mire jó ez az egész,
mire jó a világ - az életet az életért szereti.
A történelmet soha nem csinálók, de a
történelmet túlélők - most itt nem személyükben túlélők - realizmusa ez. Természetesen Svejk jut először eszünkbe, de az
utóbbi harminc évben is születtek hasonlóan jó és bölcs regények. Nem eléggé
ismert nálunk, bár megjelent magyar fordításban Josef Škvorecky Gyávákja és
Milán Kundera Tréfája. A halhatatlan
„gyávák" egy cseh kisváros lakói, a második világháború szinte utolsó óráiban,
akik élik az életüket, miközben hol német
katonák vonulnak át a városka fő-terén,
hol felszabadult koncentrációs táborok
volt lakói, hol angolok, hol mongolok, a
városi zenekar a legkülönbözőbb népek
himnuszait tanulja meg, játssza el, és
közben rá kéne jönniük, ők maguk
milyenek is. És mit jelent középeurópainak lenni. Nézzük a tenyerünkre
tett szívünket. Fura, félszeg, zavarba ejtő
állapot. Mint hónapban az augusztus.
Vagy a Tréfa. Ez már későbbi idők regénye. Valaki ír egy tréfás lapot, melyen
Trockijt élteti, komolyan veszik, internálják, és ő elhatározza, hogy majd bosszút
áll. Aztán, mikor alkalma nyílna rá,
lemond a bosszúról: „Az idő múltával a
bosszú megtévesztővé válik, személyes
vallássá, mítosszá, amely napról napra
jobban elszakad a benne szereplő emberektől, akik a bosszú mítoszában ugyanolyanok maradnak, a valóságban azonban
már régóta egészen mások."
A cseh irodalomban a halál sajátos.
Meghalnak, vagyis a végéig jutnak valaminek, és aztán, utána az életbe kapaszkodnak. Az Augustusi vasárnap hősnője,
Vera Mixová megtudva, hogy senkinek
sincs szüksége rá, pedig „ő csak úgy élhet,
ha szüksége van rá valakinek", be-ugrik a
tóba, és akkor jön rá, hogy az eddigi
hiedelemmel ellentétben, tud úszni. Alfréd
Morák, akinek visszatérő szövege, hogy ő
tulajdonképpen egy „ki-belezett, hideg
csirke", azonkívül hajótörött, aki egyetlen
szál gyufát talált a zsebében, azt
meggyújtotta, majd rögtön elfújta, „ilyen
helyzetben vagyok én! Ilyen helyzetben
van az egész világ!" - éppen nősülni
készül, elveszi a házvezetőnőjét (a
kifejezés a fordításban egyéb-ként
megtévesztő, mintha háztartási alkalmazottat jelölne, pedig ez esetben nyilván főbérlőről van szó, esetleg
háziasszonyról), hiszen nem olyan könnyű
lakást találni. Más kérdés, ki válik a túlélésben értékesebbé, ki értéktelenebbé,
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az író hisz benne, az életből mindig lehet
valami, csak a semmiből lesz semmi.
Visszatérve Kundera Tréfájához: „az ember nem lehet vesztes, mindenütt van
számára hely, mindenütt, ahol Jézus járt,
ami azt jelenti: mindenütt az emberek között."
Olyan keveset tudunk a cseh irodalomról, cseh színházról, hogy önmagában is
üdvözlendő tett a kaposvári színház bemutatója, az Augusztusi vasárnap Gazdag
Gyula rendezésében. A Zádor András
fordította, könyv alakban is megjelent
szöveget néhol erősen lerövidítették, de
egyébként is meglepően sok a változtatás, bár nem lényegesek, és nyilván a
korszerűség, mondhatóság miatt történtek. (Például: „az ám" helyett „bizony".)
Az író által meghatározott helyszínt tópart, két kerti karosszék, támlás pad egy egyemeletes, romos, bedeszkázott ablakú házzal egészítették ki. (Nem tudom, a
díszlettervező Antal Csaba mennyire
ismerős Třeboń környékén, ahol a darab

játszódik, nem is fontos, de nekem jellegzetesnek tűnő emlékem arról a vidékről,
hogy megyek egy ilyen kihalt, romos,
emeletes házban, egyre újabb és újabb
helyiségek következnek, s úgy nagyjából
lehet látni, melyiket mire is használhatták.) A színpadkép derűs, emberi, a romos ház is emberi, ismerős, kedves, romos ház. A közönség hálásan fogadja a
látványt, fogható a nézőtéren, hogy ettől
a díszlettől kellemesen, otthonosan kezdik érezni magukat. A színpadon, a két
kerti karosszékben már ott ül a Vach házaspár, és a Vach urat játszó Kun Vilmosnak első perctől kezdve a darab végéig
alig van olyan gesztusa, szemvillanása,
hangsúlya, melyet ne kísérne a ráismerés
kinyilvánítása, kisebb-nagyobb nevetések
formájában. Pedig nem túlozza, csak
mondja, csinálja az angyali közhelyeket,
a figura angyalian buta magabiztosságával. Méltó párja Koós Olga, Vachné szerepében. Hogy a stílusnál maradjunk: az
isten is egymásnak teremtette őket.

Olsavszky Éva Vera Mixovája pontosan
az a nő, akibe halálosan bele szoktak
szeretni a kamaszfiúk, sőt, a kamaszlányok
is. Az ilyeneket figyeltük annak idején - én
történetesen éppen az ötvenes évek végén , hogy milyen szép, az arca, a rúzsa, a
frizurája, a ruhái, a járása, az illata, jaj, ha
én ilyen lehetnék, és ahogy a cigarettát
fogja, bár már én is rágyújthatnék, akkor
biztosan egészen más lenne minden, és
milyen jó lehet neki, boldog, az élet
királynője, hiszen nyilván mindenki
imádja. Csak kicsit, kicsit kezdtük talán
sejteni, hogy menynyire boldogtalan.
Kimunkált, szép beszéde - most nem
csupán a színésznőé, Mixová beszéde ilyen
- bizonytalansága elfedésére szolgál, hogy
elhitető komolysággal kijelenthesse ezen a
gazdag hangon: „És szüntesse be a
szépasszonyozást, magának ön vagyok,
esetleg Mixová" - mert nem akarja, hogy
észre-vegyék: maga sem tudja, kicsoda is
ő, s fél szembenézni azzal, hogy esetleg
nem túl sokat ér. De egy-egy
felragyogásáért még szeretik, mikor a
második felvonásban estélyi ruhában
megjelenik, a posta-mesterrel együtt akad
el a lélegzetünk. Dánffy Sándor
postamestere olyan kedves és szelíd,
mintha csak az imént tűnődött volna - több
órán keresztül, persze - egy budéjovicei
kocsmában egy korsó sör fölött. Kár, hogy
oly keveset árulhat el, szerepe szűkös
terjedelme miatt, tűnődései eredményéből.
Csákányi Eszter, éltesebb és negatív
jellemű
hölgyek
eljátszása
után
megmutathatja
magát
fiatalon,
a
lófarokfrizuráját konok öntudatossággal
hordozó, gyerek és nő mivolta között
ingadozó Zuzka szerepében. Jirkát
Bregyán Péter játszotta, aki legutóbb
Pesten, a Nemzeti Színházban, az Éjjeli
menedékhely Vaszka Pepeljeként nem nagyon tudta meggyőzni a kritikát és a közönséget tehetségéről. Most Kaposvárott
annyival jobb, színesebb, jellegtelibb, el
sem akartam hinni, hogy ugyanaz a
színész.
Az eddig felsoroltak inkább helyzetük,
mint önnön kialakította elveik által meghatározott emberek, élnek, ahogy lehet,
mint a legtöbben. Ez magából a szövegből
egyértelműen kiderül. Akiről viszont el
kell döntenie az előadásnak, kiféle-miféle,
az Alfréd Morák. Félrevezet-e és
mennyire, amikor arról beszél, ő többet
akar a "lehet"-nél? Vagy valamikor régen
akart többet, csak ebbe egy kicsit
belepusztult, és most már mindössze
megszokásból hajtogatja régi szövegeit?
Mielőtt láttam az előadást, a darab isme-

retében egészen másnak képzeltem Morákot, mint ahogy Rajhona Ádám játssza.
Arra gondoltam, sápadt és sejtelmes úr jön,
természetesen
fekete
ruhában,
s
fokozatosan fedi majd fel színeit, lelepleződik, hogy nem is ilyen, hanem amolyan. Bizonyára az is befolyásolt az előzetes elképzelésben, hogy Rajhona Ádám
játékában máskor, más szerepeiben éppen a
jeladást tartottam fontosnak - jel-szegény
korunkban valaki jeleket ad. De lehet,
hogy ugyanezért van az előadásnak igaza.
Nyilván látványosabb lett volna Morák az
én
változatom
szerint,
könnyen
felfoghatóbb. De nem lett volna tükör. Azt
mondhattuk volna, lelepleződött valaki,
valaki más, mi közünk hozzá. Morák
viselkedése a színpadon talányos, és
talányos
is
marad,
jelek
nélküli,
félreérthető, már-már semmilyen, nem a
színpadi alak, hanem az az ember, akit
ábrázol. Ilyen vagyok én, ha odamegyek
valahová, ilyenek mások körülöttem,
semmit sem tudunk egymásról, gyanakszunk és hazudunk. Téblábolunk, szerencsétlenkedünk, három felvonáson át
képtelenek vagyunk letenni valahová az
aktatáskánkat. Hogy megtévesszünk mást,
másokat, ahhoz nem kell különösebben
démonikusnak, szokatlanul romlottnak
lenni. Csak „így alakult " , „ilyen az élet " ,
„engem is megtévesztettek". Szövegének
húzásai is a figura közelebb hozását és
általánosabbá tételét segítik elő. Az eredeti
darabban: „És csak abban a váracskában él
igazán az ember. Nagyszerűen, mindentől
távol, szél-csendben . . . Egyedül vagyok
benne, igazán egyedül, s ott én igazán én
vagyok. Én vagyok ott a legnagyobb ..." A
színpadon : „És csak ezen a szigeten
létezik igazán az ember. Mindentől távol,
csendben . . . Egyedül van, egészen
egyedül. " Es kész. Nincs „én vagyok ott a
legnagyobb". S kimarad további hosszas
elmélkedése is az ember kettészakítottságáról, e két rész újbóli összeolvadásának, valamint az emberek egymással
való találkozásának lehetetlenségéről. A
darabbeli Morák még megpróbálhatna egy
félreállított,
üldözött
értelmiséginek
látszani, a színpadi már nem. A leépülés
oka itt rafináltabb, az eredmény sivárabb.
A szereplők eme megosztottságával két
síkra tevődött az előadás. Akik a darab
kezdetétől ott voltak a nyaralóhelyen, s
nem aznap érkeztek, mint Morák, valóban
az 5o-es évek végét idézik, Vágó Nelly
kosztümjeiben, a tűsarkú cipők-ben,
csőnadrágokban, sokalsószoknyás
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ruhákban, halásznadrágokban, sortokban,
amikor óvatosan és tapasztalatlanul
megpróbálják jól érezni magukat a világban., rock and rollra, Elvis Presleyre,
Lollobrigidára figyelve. A másik síkot
Morál: hozza, szembesülése húsz évvel
korábbi elődeivel érdekes.
De van egy harmadik sík is, ez pedig a
„különös úr". A különös úr egyáltalán
nem szerepelt a Hrubín megírta szövegben, megjelenései némák. Lukáts Andor
színpadi figurája önmagában remek, csak
éppen nem szervesül ezzel a darabbal,
nem tudjuk, mi keresnivalója itt, Morák
nem egy ilyen ártalmatlan jövő-menőre
gondol, mikor azt képzeli, azt mondja,
hogy valaki követi. Bár néha a különös úr
is mintha fenyegetően viselkedne, az-tán
máskor mintha segíteni akarna, majd
riadtan elinal, megbújva hallgatózik, előfordul, hogy őt magát nem is látjuk, csak
cigarettájának felszálló füstje „játszik".
Nem is „úr", külseje szerint inkább csavargónak neveznék. A darab legvégén

tűznyeléshez készülődik. Ő lenne a mutatványos, az " igazi"? Azt hiszem, ha
„mutatványost " akartak az előadáson
szerepeltetni, ezzel a feladattal inkább
valamelyik, valóban ebben a darabban
és ami lényegesebb, valóban ebben a világban élő alakot kellett volna meg-bízni.
Kívülről jött, utólag bemutatkozó nem
keltheti azt a hatást, hogy ő jelenti a
megoldást.
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