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Mirákulum
a múzeumudvarban

Szolnokon lassan rendszeressé válnak a
nyári színházi esték. Harmadik éve, alig-
hogy lezajlik a kőszínházban az utolsó
előadás, a Szigligeti Színház társulata né-
hány utcával arrébb költözik, hogy a
klasszicista stílusú Damjanich Múzeum
árkádos udvarában, az évadra mintegy
ráadásként, a szabad ég alatt, ideális kör-
nyezetben játsszon el még egy darabot. Az
első évben Machiavelli: Mandragoráját, a
másodikban Eduardo de Filippo Filuména
házassága című komédiáját mutatták be
vendégrendezők (Zsámbéki Gábor illetve
Csiszár Imre) és néhány vendégművész
(Agárdy Gábor illetve Timár Éva, Csíkos
Gábor) közreműködésével. A produkciók
létrehozói igényes szórakoztatásra
törekedtek, s ez a darab-választásban
éppen úgy megnyilvánult, mint a művészi
megvalósításban. Mind-két előadásról
elmondhattuk, hogy a vas-kos
humorforrásokat is kiaknázó, de ízléses, a
darabok lényegét, fő vonalát pontosan
megjelenítő, de a részleteket kissé
elnagyoló, kellemes nyári produkciókat
láthatott a szolnoki közönség.

Idén nehezebb feladatra vállalkozott a
színház, amikor egyrészt a vendégművé-
szek fellépéséről lemondva csak a saját
társulatára építette a nyári produkciót,
másrészt olyan művet vitt színre, amely-
nek műfaja a mai közönség előtt jószerivel
ismeretlen, s amelynek finom, áttételes,
intellektuális humora nem a szabad-téri
előadásokon megszokott erős és direkt
komikumforrásokból táplálkozik. Az
általam látott előadás közönségvisszhangja
azt mutatta, hogy akik vállalkoztak az
előadás megtekintésére, azok igazolták a
színház vállalkozásának helyességét.

Ismeretlen szerző Nimwégai Márika
csudálatos kaladjai egy kanördöggel című,
tizenötödik századi, németalföldi miráku-
lumát játszotta tíz estén a szolnoki szín-ház
(az eredeti és kifejezőbb címe: Való igaz és
felette csudálatos história ama Nimwégai
Márikáról, ki hét hosszú esztendőn által
cimborált és bujálkodott vala egy kanördöggel) .
Vajon mi indokolta a rendező, Csizmadia
Tibor darabválasztását? A középkori
drámairodalom kétségtelenül tapasztalha-

tó reneszánsza? A naiv történetű, epikus
alapanyagú dráma stílusproblémái ? A kö-
zépkori drámaműfajok továbbélő példá-
zatjellege ? Alighanem mindez együtt
kelthette fel érdeklődését a rendezőnek a
nemrégiben megjelent Akárki-kötet talán
legbájosabb műve iránt. Az utóbbi évek-
ben a Várszínház Csiksomlyói passiója és a
Körszínház-Thália Színház Akárkije
jóvoltából a magyar közönség láthatott
misztériumjátékot is, moralitást is. Most a
Nimwégai Márikával a középkori szín-
játéktípusok harmadik válfaját: a mirá-
kulumot is.

A mirákulum olyan vallásos alapú szín-
játék, amely tárgyát nem a Bibliából veszi,
hanem különböző mesés történetekből,
regényekből, a szentek életéből. Alapjában
véve tehát világi jellegű játék, amelyet
azonban vallásos elemek szőnek át, sőt a
drámai helyzetet mindig valami csoda
oldja meg - többnyire Szűz Mária tesz
csodát a bűnben tévelygő, de megtérő
emberekkel. A Nimwégai Márika különleges
helyet foglal el a mirákulumok között,
mivel ezt a Faust-monda olyan párjának
lehet tekinteni, amelyben egy nő adja el
magát az ördögnek, de nem csupán a lelkét
- mint ezt Faust teszi -, hanem a testét is.
Az ördög - akit itt Simonnak hívnak - az
éjszakát árokparton tölteni kényszerülő
Márika mellé szegődik, s a lányt többek
között azzal veszi le a lábáról, hogy
megígéri : megtanítja őt a hét szabad
művészetre, s így természetesen a
retorikára, a költői mesterségre is. A lány
Simon úti- és élet-társa lesz, kitanulja a
szabad művészeteket, balladában szól a
költészet szépségé-ről, ám közben eszköze
lesz az ördög praktikáinak is: „Még
kétszáznál is több talán / Leszúratott a nép
közül kegyet-len" - Márikáért, azaz az
ördög zsákmányául. Hétéves cimboraság
és bujálkodás után Márika visszavágyik
városába, Nimwégába, s ott az ördög
minden erőfeszítése ellenére végignézi az
úrnapi szer-tartások keretében tartott
úgynevezett maszkaron-játékot - amelynek
a darabba való beépítése a színház a
színházban megoldás egyik legtisztább
középkori példája -, s meg akar térni
istenéhez. Simon felkapja Márikát, a házak
fölé repül vele, és onnan a magasból veti
le a lányt a földre, aki azonban csodálatos
módon nem töri nyakát. A rátaláló pap
bátyjával együtt Márika elmegy a
Pápához, hogy az rójon ki rá illő
penitenciát mérhetetlen és fertelmes
bűneiért. Márika bilincsbe vettetik, s a
Megtért Bűnösök Klastromában tart
szigorú bűnbánatot. Szent

életét látva az Úr megkegyelmez a lány-
nak, angyalok oldják le a három bilincset
Márikáról. A női Faust-motívum, a szabad
művészetek szerepe, a színház a szín-
házban gyakorlat használata teszi külön-
legessé ezt a mirákulumot.

A szolnoki előadást alapvetően meg-
határozza a játéktér. A háromszintes, ár-
kádos udvarú múzeumépület belső,
rövidebb falát szintenként háromnyílású
árkádsor tagolja. A játék nagy része az
egyik oldal háromszor három félköríves
lezárású árkádnyílásaiban játszódik, a be-
ugrókat Kálmán László alakította át
színházi helyszínekké. A színpadkép
konstrukciója tehát olyan, mint egy osztott
táblás oltárképé. A szintek megfelelnek a
Pokol-Föld-Menny közép-kori vertikális
beosztásnak, így a föld-szinten láthatók az
ördög mesterkedései-nek színhelyei, a
középső szinten Márika bátyjának,
Giselbertus tisztelendőnek és a pap
asszonynénjének háza, a legfelsőn viszont
Krisztus és Isten földi helytartó-ja jelenik
meg. Az alsó szinten azonban nem csupán
a Pokol stilizált helyszíne kapott helyet,
hanem mindenekelőtt Antwerpia, a bűnös
város, benne az Arany Fához címzett
hírhedt ivó, Simon embert elveszejtő
mesterkedéseinek színhelye is.
Természetesen ez a szint azonos a néző-
tér szintjével, s a bűnök és bűnösök ér-
zékletesen és gazdagon árnyaltan jelennek
meg a közönséghez karnyújtásnyi közel-
ségben, hasonlóan ahhoz, ahogy a gótikus
templomok bejáratánál található
faragásokon vagy a pravoszláv kolostorok
falán is a legélvezetesebbek a belépők
szemmagasságában megjelenített pokol-
beli kínzatások jelenetei. A legfelső szin-
ten sem csak a megfeszített Krisztus lát-
ható, hanem a Pápa is, sőt a világi politika
magas rangú viszálykodó képviselői is.
Ekként a vallási és a társadalmi hierarchia
fokozatait egyaránt finoman érzékeltette a
rendező.

A játéktér ilyetén kialakítása azonban
megszabta az előadás stílusát is. A há-
romdimenziós színházi teret ugyanis a
rendező lényegében kétdimenziósra re-
dukálta, ezáltal az egyes árkádnyílásokban
megelevenedő jelenetek olyanok lettek,
mintha az osztott táblás oltárkép egyes
részletei mozdultak volna meg. Ez a
megoldás az egész darabot különös
régióba emelte, eltávolította a mától, és a
katedrálisok üvegablakainak vagy ka-
pubélleteinek naiv, illusztratív stílusához
közelítette. Ezt a hatást erősítette a verses
textust megszakító, prózai narrátor-
szöveget elmondó figura rendezői beál-



lítása illetve az előadás mozgáskaraktere.
A narrátor Csízmadia elképzelése szerint
egy szerzetes, aki kódexmásolás közben
fantáziájának csapongását követve idézi
fel Márika és a kanördög históriáját. A
színészek játékstílusa, mozgásképe az
egyes árkádmélyedésekben zajló jelene-
tekben hangsúlyosan utal a gótikus mű-
vészet kissé merev, mégis oly élettel teli ,
meghatóan naiv, mégis rafinált ábrázo-
lására, s egy-egy beállításról hol a nagy
mesterek, hol a Biblia Pauperum képei,
figurái jutnak a néző eszébe. Ugyanakkor
a szerzetest játszó Tóth József játéka,
valamint Darvas ferenc kitűnő, élő zenéje
groteszk, mai felhangokkal is gazdagítja a
történetet, s ezáltal a térbeliségből
síkbeliségbe redukált játékot emocionális
kommentárok segítségével egy magasabb
szinten a mai nézőhöz csatolják vissza.

A színészek számára nehéz feladatot
jelentett, hogy alakításukban is megmu-
tassák azt a kettősséget, ami a
térszervezésből és a darab játékstílusából
adódott. Egyszerre kellett volna komolyan
venniük szerepüket, ugyanakkor attól
kissé eltávolodva kívülről is megmutatni
figurájukat. Az előadás egészéből sugárzó
szelíd és kedves iróniának, a naivitás és a
rafináltság együttesének minden alakítás-
ban meg kellett volna jelennie, valahogy
úgy, ahogy a lodzi színház - nálunk jó
néhány évvel ezelőtt bemutatott felejt-
hetetlen előadásában, a Kazimierz Dej-
mek rendezte A mi Urunk dicsőséges
feltámadásában látható volt.

Ennek az összetett feladatnak nem
minden színész tudott egyformán meg-
felelni. A narrátor-szerzetest játszó Tóth
József volt az, aki tökéletesen értette és
érezte, mit kíván a színésztő l ez a játék-
forma, és maradéktalanul meg is valósí-
totta az ebből adódó követelményeket. Az
ő cseppnyit groteszk, ironikus, mégis
hittel teli, őszinte játéka pontosan kife-
jezte a már többször említett naivitás és
rafináltság dialektikáját, s megszabta az
előadás egészének hangvételét. hozzá
hasonlóan Egri Kati kis szerepében (Má-
rika gonosz nénje) mutatta meg, hogyan
lehet az alakot egyszerre kívülről és be-
lülről ábrázolni. Különösen kifejező volt
figurájának mozgáskaraktere. Fekete
András (Giselbertus) és Takács Gyula
(Pápa) a szerep lényegét egy árnyalattal
túlhangsúlyozva teremtette meg azt a
distanciát, ami a figura és annak színészi
véleményezése között válik érzékelhetővé.
A maszkaron-játék szereplői - Phi-
lippovich Tamás, Leviczki Klári és Mucsi

to l t án nem élhettek ezzel a szinészi
technikával, hiszen nekik a játék a játék-
ban megoldás értelmében idézőjel nélkül
kellett a nézőtér és a játékfal közötti fü-
ves térségben, illetve Mucsinak mint
Krisztus alakítójának a legfelső szinten, a
kereszten a mára is vonatkoztatható
erkölcsi mondandót is Magába foglaló
szöveget interpretálniuk. Feladatuknak
fegyelemmel és hittel tettek eleget.

A legnehezebb helyzetben alighanem
Márika és az ördög alakítója volt. Ugyan-
is Márikával többnyire csak történnek az
események, a színésznőnek tehát egy
passzív figurát kell érdekessé tennie, míg a
kanördögöt ebben az előadásban a
rendező nem férfival, hanem nővel ját-
szatta, így teljesen áthangolódott a sze-
rep, felbomlott a szerepek közötti egyen-
súly. Márikát Fazekas Zsuzsa , a színház
új tagja játszotta, s fő leg a lány cisztasá-
gát, naivitását, mindenre rácsodálkozását,
őszinte bűnbánatát ábrázolta jól. Az
ördögöt Bajcsay Máriára osztotta a ren-
dező, Bajcsay önmagában véve remek,
lendületes, sokszínű , dinamikus ördögöt
alakított Ám nem tudta, nem tudhatta
igazolni az elképzelést: miért kellett nő-
nek játszania a kanördögöt. Ez a
megoldás kétségtelenül adhat valami
pikantériát. Márika és Simon
kapcsolatának, ám egyrészt ehhez a
megközelítéshez alig van fogódzó a
darabban, másrészt nem-igen tudtak e
szereposztásból adódó lehetőségekkel
élni a színésznők. A nézőt viszont
határozottan zavarba hozta ez a paradox
helyzet, mivel felesleges találgatásokra,
következtetésekre kényszerítette, s ezáltal
eltereltre figyelmét magáról a darabról.

Az előadás különben meglehetősen
vontatott, tempótlan volt, ami részben a
térbeli adottságokból (a színészeknek
gyakran kellett egyik jelenetről a másikra
az emeletekről fel-le rohanniuk), részben
a játékstílusból adódott. Ez persze nem
változtat azon, hogy ez a mirákulum a
nyári szezon egyik legérdekesebb válal-
kozása volt
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Ford í to t ta : Mészöly Dezső. D í sz le t - je lmez
Kálmán László. Zene: Darvas Ferenc m. v.
Dramaturg: Balassa Péter. Asszisztens:
Harsányi László, RendeZő: Csizmadia
Tibor,

SZereplők: Tóth József, Bajcsay Álária,
Fazekas Zsuzsa m. v„ Fekete András, Egri
Kati, 'Takács Gyula, Roczkó Zsuzsa, Varga
károly, Árdeleán László, Horváth László
Attila, Philippovich 'Tamás, Leviczki Klá-
ra, Mucsi Zoltán.

GYORGY PETER

Keserű és édes

A Baal és a Szeszélyes nyár Boglárlellén

A nyári szinházak - szokásos lazaság-ra,
könnyed elengedettségre valló - da-
rabválasztási szokásától tért el Babarczy
László idén, mikor boglárlellei rendezé-
sének tárgyaként Brecht korai művét, a
Baalt állította színre.

A színház szempontjából nézve sok
minden szólhat a szabadtér ellen, hiszen a
teljesen nyitott szín, a tradicionálisan
elzárt közeg hiánya túl sok olyan kiszá-
míthatatlan és elemi erejű effektust enged
meg illetve hoz létre, mellyel a rende-
zőnek mindig számolnia kell , néha aka-
rata és koncepciója ellenére is. Igy, jelen
esetben elsősorban a természet átható,
intenzív jelenléte volt az, melyet a ren-
dezőnek koncepciója kialakításakor fi-
gyelembe kellett vennie. Ezen az elő-
adáson fontos szerephez jutott az égbolt, a
lassanként teljes sötétség, a csillagok és a
hold, melyet csak részben fedethetett el
Babarczy a fák közé kifeszített, jele-
netenként más-más színnel megvilágított
vászonnal: Így tehát az előadás szerves
részévé lett a lassan aláboruló alkony, de
ugyanígy a fák között zúgó szél, és így
több volt puszta kulisszánál a szín-padot
övező liget, s az egész domboldal is.

Mindaz tehát, ami egyébként csak ne-
hezen egyeztethető , gondos munkával
kivédendő adottság. Babarczy azonban
nemcsak kivédte, közömbösítette is a
helyszín adottrságait : észrevette, hogy
igazán itt játszathatja el a Baalt, hiszen e
környezet erre a lehető legadekvátabb. A
mű tárgya a reflektív irónia és a folya-
matosan áradó szenvedély kettősségében

ugyanis az emberi természet kiismerhe-
tetlensége, a vágyak, a képességek
birtoklásának ténye és érthetetlensége, fé-
kezhetetlensége. A Baal főhőse neve
szerint az egykori kánaáni ég- és föld-
isten, természeti istenség tehát hol
máshol léphetne elénk méltóbban, mint
épp fák és szél közepette, a végtelen ég-
bolt csak, jelzésnyit fedett kupolája alatt.
Úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy
Babarczy e választással meglelte a hely
szellemét , .


