
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

Ismeretlen szerző: Nimvégai Márika csudálatos
kalandja egy kanördögge l (Szolnoki Nyári Szín-
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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 , .



A színhely szituációvá tétele mellett
Babarczy még egy ugyancsak elemi erejű,
gazdagon kiaknázott ötletet használ. A
játékteret a színpad teljes mélységében
puha, süppedős homok borítja, a színészek
léptei ennek megfelelően csendesek, a járás
technikája is megváltozik, s a futó lépteket
különös dobogás kíséri. A homokban futni
ugyan nehéz, de bele lehet hemperedni, és
lehet dobálni vagy fürdeni benne, hiszen,
ha vékonyan rá is rakódik a ruhákra,
vastagabban az egyre izzadtabb testekre,
mégis egy-egy mozdulattal lerázható,
lemosható. A homok a cirkuszt idézi, vagy
a bikaviadalok arénáit, ahol ezzel itatják
fel a kiömlő vért, a homok elnyeli az
eleső, zuhanó testek hangját, de
ugyancsak utal ez az anyag a játékra, a
versenyre is, az atlétika ősi színtereire. A
homok tehát nem egy-szerűen
konvencionális színházi elem, és így
használata nagyban hozzájárulhat az
előadás álomszerűségéhez, szokatlanságá-
hoz, de egyben iróniájához, a rendezés
hűvös reflektáltságához is.

E keretek között idézik fel a színészek
Vajda László vezetésével Brecht e korai
drámáját, melyben a szerző még
gátlástalan, úgymond fegyelmezetlen, és
valóban: egyszerre érzelmes és megfejt-
hetetlenül gonosz. A Baal még nem az
úgynevezett klasszikus, a hagyomány
szerint hűvös Brecht, e darab még nem
egy világosan meghatározható tantétel di-
alektikus kibontása, ám ennek ellenére
vitathatatlanul Brecht mesterművei közé
tartozik.

1918-ban íródott e mű, a háború utol-só
évében, mintegy az expresszionizmus

Vajda László (Baal) és Kerekes Éva (Johanna) Brecht darabjának boglárlellei előadásából

tűnnek el. Az önmaga ellenére forduló
saját magával együtt másokat tönkretevő,
gyilkossá váló ember története ez, az erőé,
mely épp azért tud ily gátlástalanul
rombolni és ily fenyegetően ártani, egy
emberben megjelenve, mert egyébként e
polgári világ már erőtlen és hazug. Baal
nekifeszülése e világnak - reménytelen. A
„tökéletesedett bűnösség" kor-szakának
világa maga alá gyűr bárkit, mert jót ebben
a világban senki nem lelhet. Es jónak
lenni, és erővel és hatalommal bírni
egyszerre már ez is teljességgel lehetetlen.
Baal csavargó, kocsmai figurája a villoni
költő archetipikus alakjának kései
leszármazottja. A költő ő, a par excellence
férfi, aki a társa-dalommal háborúban, a
természettel mintha békében élne
mindodáig, míg e tarthatatlan dichotómia
eredményeképp fel nem bomlik viszonya
saját rejtelmes képességeivel, erejével, és ő
sem lesz más, mint egy a sok közül, és reá
nem bizonyul kívülállásának összes
következménye. Baal bukásával mindenkit
magával ránt, aki útjába kerül. Végül ő is
csak egy az alullévők közül, és hiába erős,
ő is rohadt - ha másként is -, mint a kor.
Csakhogy Baal zseniális, független, ezért
oly vonzó. Az igazi dráma pedig épp
ezeknek a tulajdonságoknak az elvesztése,
önmaguk ellenébe fordulása - de hát épp
ez az a korszak, amely megszülte a

„tulajdonságok nélküli embert" is.
A darab kezdete egyben Baal lázadása is.

A polgári világgal való szakítás percében
látjuk Baalt, aki nem hajlandó idomulni,
aki nem óhajtja az elismerést, aki nem
kíván önként kiherélhető szelídített
vadállattá lenni a nála gyengébbek és
gazdagabbak asztalánál. A legitimációt
nyújtó, ám reménytelenül deformáló
világból Baal visszatér saját eredeti kö-
zegébe, a társadalom elnyomottjai közé,
ahol lelkes, nőre éhes, tébolyodott fu-
varosok, rajongó impotens tanítványok
várják, s ahova mellesleg követi őt a
gazdagoktól elragadott asszony: Emilie,
Mech nagykereskedő felesége is.

A visszatérés, a kocsma jelenetét ér-
demes egy kicsit részletesebben is fel-
idézni, hiszen az ambivalenciát keltő
percekben mintha az egész mű összes
fenyegetése, Baal sorsrajza is érzékelhetővé
lenne. A gazdagok világát mesélő Baaltól
az ekkor már bűvkörében élő Johannes
Schmidt riadtan kérdezi: „Megértem, hogy
férfiszívek repülnek magához, de hogy
lehet szerencséje a nőknél?" Baaltól tehát
rettegnek, külseje iszonyú, amint erre utal
majd a később

háborútól való iszonyatának, az ember
világpokolban való vergődésének doku-
mentumaként. A tízes évek Németország-
ban a Sturm ideje volt: a még vad Cha-
gallé, a háborúban elveszett festő Franz
Marcé - kinek életműve oly mélyen kö-
tődik a néma és fenyegető vadállatok-hoz;
az elementáris, érzéki absztrakcióé,
Kandinskyé, vagy épp Kirchner Groszra
mutató aktjaié. A Baal az indulatot iro-
nikusan formává változtató, de minden
mozzanatában ítélettel terhes, jóslatokkal
teli világában ott kísért az 1914-ben meg-
halt Morgenstern, vagy épp Erich Müh-
sam, vagy August Stramm radikális
expresszionizmusa is. A háború végén
Brecht szanitécként szolgált, s a hadsereg
racionális tébolydájában épp elegendő
tapasztalatot szerezhetett az élet riasztóan
devalválódott értékéről, a katonai erények
- Németországban oly különösen sajátos -
„humanizmusáról"; mint arról ismert
verse, a később állampolgárságától való
megfosztása okául szolgáló Legenda a
halott katonáról is tanúskodik.

Ez a háttér tehát: háború, és radikális,
állandóan alakuló művészeti mozgalmak,
expresszionizmus és dada.

A Baal pedig saját törvényeinek meg-
felelően reflektál erre a világra, a „töké-
letesedett bűnösség" Lukács György által
Fichte jelzőjével minősített korszakára. A
konkrét történet - a zseni negatív karrierje
- a világon kívüli lázadó végső bukásának,
szétzüllésének útja. Sajátosan értelmezett
istenek alkonya ez, melyben a humanitás, a
kiismerhetőnek vélt emberi természet, az
elviselhetőnek hitt világ, a
megnevezhetőnek ítélt célok



feltűnő Sophie is, aki egyenesen orángu-
tánnak nevezi őt. Ugyanakkor e megriadó
nők azok, akik, úgymond, pilleként
zuhannak ágyába. Baal iszonyú és vonzó,
de kibírhatatlansága és zsenialitása, er-
kölcstelensége - melyet talán helyesebb
lenne erkölcsnélküliségnek neveznünk -
egyaránt világon kívüliségéből ered. A
„férfi", akit ő képvisel, túl az expresszio-
nizmuson is, állandó alakja, szereplője
lesz a modern művészetnek. A függet-len,
a civilizálatlan őserő, az isteni te-
remtőképesség igézete tűnik fel e figurá-
ban, hiszen ugyanennek az archetípusnak
felel meg a Brechttől oly távol álló Tho-
mas Mann - Gerhart Hauptmannról -
mintázott Peeperkornja is.

A kocsmában ágáló Baal a hozzáérkező
Emilie-vel szemben a megalázás sajátos
pedagógiáját alkalmazza. Láthatóan úgy
véli, hogy a máshonnan, a „föntről" ér-
kezett nő akkor az övé, ha betörik, igaz,
ekkor viszont már nem is kell. A lecke
egyértelmű, a nő igyon, s csókolózzék a
fuvarosok egyikével. És mindeközben
Baal mondja a magáét: „Miért vagytok
olyan gyávák? Hisz az ég nyitott, ti apró
árnyak! Tele testekkel. Sápadt a vágytól!"

A pánerotizmus kozmikus méretekre
növelése, a természeti élményhez való
gátlástalan megtérés ily mértéke egyszerre
ellenállhatatlan és taszítóan távoli,
ironikus. Ugyanúgy, ahogy az Baal ekkor
felhangzó első verse is, a budiról szóló
óda. A „legkedvesebb hely" versének
gúnyát marónak nevezni kevés, hiszen e
teljes világlátássá lett, és mégis életigenlő
gyűlölet már a lázadás maga. (Nem lehet
nem észrevenni e vers gesz-tusában a
dadaizmus ugyancsak elemi erejű és az
iróniában semmilyen határt nem ismerő
világának hatását.) E jelenet Emilie,
Johannes és Johanna szempontjából nézve
infernális, Baal számára viszont ke-
délyesen mindennapi. Ám ekkor a fuva-
rosok karában ömlengő Baal megdöb-
benésére „szikár és erőteljes legény", Ekart
kerül elő, s az ő szereplésével kezdődik el
a darab igazi története, a valóban
kiismerhetetlenebb, mitikus vonat-
kozásrendszere is. Ekart éppúgy csavargó,
mint Baal, az ő függetlensége sem
kétséges. Ám ő innen elhívja Baalt.
„Hagyd ezt! Jöjj velem, testvér!" A költői
szépségű szöveg intenciója talán nem áll
másban, mint Baal önmagára
ébresztésében. „Isten elfelejti az embert.
Tudod-e még, milyen az ég? Hőstenor
lettél" - folytatja Ekart. Baal tehát valóban
legyen az, aki lehetne. Legyen független.
„Már így elzüllöttél ?" - kérdezi

Ekart, s itt nem az alkoholról, nem a
nőkről van szó, hanem Baal nevetséges-
ségéről, a gátlástalan szenvedély értel-
metlen eredménytelenségéről, teljes cél-
talanságáról Ekart tehát Baal lehetősége,
személyiségének, sorsának egyik lehető-
ségeként tűnik fel - és mégis ő lesz az,
akit majd Baal visz magával, akit Sancho
Pansájává, kutyájává tesz, amíg kényte-
len-kelletlen meg nem öli. Baal ironiku-
san - Babarczy finom leleménye - Lujzi,
a pincérnő feneke mögé bújva válaszol.
„Korán van még, Ekart. Még nem tartunk
ott."

Ami ezután következik, Johanna infer-
nális elragadásától kezdve, az már a meg-
állíthatatlan romlás folyamata. Szerelmes
éjszakájuk után a kétségbeesett Johannát
Baal „tárgyilagosságra" inti, ám ez a je-
lenet már pontosan a Neue Sachlichkeit
világát vetítheti elénk. Az ágyon fekvő,
tejfölt zabáló, megelégedett Baal s a két-
ségbeesett Johanna riadtsága mintha
Grosz berlini életképeinek illusztrációja
lenne. Baal Johannát kirúgja, majd ma-
gára marad, s utólagos tehetetlenségéhen
az utcáról ragadja el Sophie-t, hogy azután
őt is teljesen tönkretegye. És elkezdődik
a csavargás Ekarttal, Baal, ha lehet, ed-
diginél még öncélúbb, még vadabb lá-
zadása, a mindig mindenbe belerobbanó,
egyre követhetetlenebb indulatokkal teli
életút. E folyamat csúcspontja - talán
a terhes Sophie megalázása. Az kétség-
beesetten rohan ura után, Ekart pedig
iszonyodva vergődik kettejük között.
Képtelen Baalt megütni, de képtelen
otthagyni is. A végső, fenyegető szó is-
mét Baalé, „gyere", mondja Ekartnak
Sophie-t otthagyván „mesélek neked az

állatokról
"
. (Szinte már brutális a mondat

utalása. Már-már hatástalan.) Az időn és
téren kívüli rohanásból, a csavargáshól
lassan menekülés lesz, a világ előli

futás ekkor már önmaguk előlivé változik
át. A kör bezárul - kalandok során át
Ekart és Baal visszatérnek a kocsmába,
ahol Baal féltékenységtől vakon le-döfi
barátját. Nem az a lényeg, hogy Ekart
Baal szeretője-e vagy sem, hanem az,
hogy számára csak akkor lehet e férfi
társa, ha az ugyanúgy túljut e világon,
nőkön, bármin, mint ő. Addig számára
csak kevés lehet. (De vajon nem ugyane
gyűlölettel teljes őszinteség tűnik fel
Szabó Lőrinc Semmiért egészenjében?)
Ekart halála után Baal már a puszta vi-
lágban menekül ezt mutatja Brecht
utasítása is: „Tizedik szélességi fok,
Greenwichtől keletre." Baal halála a teljes
egyedüllét, de utolsó erejével is a mindig
vágyott és soha meg nem értett
természetre tör, négykézláb mászva is, ki a
szabad égbolt alá: „Csillagok... hm" - ez
utolsó szava.

Babarczv e Brecht-rendezése sajátosan
igazodik rendezői világába. A hűvös
elemzőkedv, a reá mindig jellemző el-
mélyült analízis feltétlenül javára válik e
műnek, hiszen Babarczy Baal döntés-
képtelenségét, igazi ambivalenciáját tárja
elénk: nem Baal felett, hanem a világ
felett ítélkezik. E költő iszonyú, de vajon
a világ nem ugyanilyen-e? Babarczy
elénk állítja c mitológiai hőst, ám hála a
rendezés távolságtartásának, nevetségesen,
élően, helyenként már-már viccesen. Úgy
vélem, ez igazi érdem, hiszen semmit
sem könnyebb, mint egy eldöntendő
lehetőségekkel teli, egyen-súlyt kereső
művet valamely jelentés irányába
agresszíven eldönteni. Túl komolyan
venni azt, hamis mélységekkel,
álméltósággal felruházni. Babarczy nem
mitologizálja azt, amit nem lehet. Tudja,
hogy a mítosz nem a hamis pátosz, ha-
nem a kiismerhetetlen, megrázó és ne-
vetséges, megalázó és mosolyt fakasztó

Jelenet a Baal boglárlellei előadásából (Fábián József felvételei)



élet. Így tehát a nézőnek nincs könnyű
dolga, mert Babarczy nem nyújt egyér-
telmű tanulságot. Brecht műve viszont él,
és a dráma jelentésgazdagsága épp e
formában tárulhat elénk.
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Vladislav Vanéura Szeszélyes nyár című
regényét Lukáts Andor dolgozta át s
rendezte, nagyrészt a Baalban szereplő
színészekkel működve együtt. E kiváló
könyv hírét elsősorban talán a Menzel-féle
filmnek köszönheti, ám szögezzük le
gyorsan: Lukáts adaptációjának sem-mi
köze sincsen a filmi példához.

A Gelléri Andor Endrére vonatkozó
jelző, a „tündéri realizmus" lehet a jel-
lemzője Vanéura elbűvölő világának is.
Bár e mű nem olyan súlyos, nehéz, mint
Gelléri művei általában, több benne az
irónia, a mélyen átgondolt és mégis
könnyed humor, hiszen e világ alapvető
vonása a megértés, a részvéttel teljes el-
néző félmosoly. A Szeszélyes nyár a maga
módján akár a művészet allegóriájaként is
szemlélhető, amint, úgy vélem, ekként
értelmezte Lukáts Andor is. Egy cseh
kisváros miénktől eltérő szerkezetű, ki-
csinyes és mégis szabadabb, demokrati-
kusabb, ám zárt világában vagyunk ezen
vonul át Arnostek, a bűvész és kötéltán-
cos, szerelmével, Annával, ellebbenvén
férfiak és nők feje felett, megmozdítván a
nyári melegben az álló levegőt, fellob-
bantván az érzelmeket, hogy aztán csak
ámuló szájak és révedt tekintetek ma-
radjanak a nyomukban. A harmincas évek
e cseh kisvárosa csak emlékeztethet
magyar analógiáira, hiszen nálunk ugyan-
ez idő tájt nehezen képzelhető el e regény
hármasa: uszodatulajdonos, nyugdíjas
katonatiszt és kanonok kedélyes barátsága.
Nálunk e világok között nem volt igazi
érintkezés, a viszonyok hazai talajunkon
jóval feudálisabbak maradtak még e
században is.

Vancura hősei magabiztosak, nyugod-
tak, ártatlanok és szinte teljesen korlá-
toltak. Az uszodatulajdonos az erőkul-
tusznak hódol, a maga sajátos módján
végezvén meghökkentőnek szánt testgya-
korlatait, az őrnagy annyira gáláns és
harcias, amennyire egy akkurátus horgász
csak lehet, a kanonok pedig, szegény,
Ovidiusába zártan él, s leginkább csak a
bosszantás-bosszankodás és az alkohol
hozhatnak örömöt számára. Az uszoda
érzéki kihívásokkal ugráló lánykákra váró
világából, a rituális vacsorák
monotóniájából szakítja ki őket

Anna és Arnostek kettőse. Arnostek
akarva-akaratlan csábítja el az uszoda-
tulajdonos, Antonin feleségét. Annába
pedig mindhárman beleszeretnek, s más-
képpen, de mindannyian vereséget szen-
vednek. Antonin és Anna kettősére az
elhízóban lévő nej nyit rá, a kanonok és
Anna duóját részeg kamaszok zavarják fel,
s ráadásul még le is harapják a méltóságát
vesztett egyházi férfiú fülét, s a szegény
őrnagynak pedig a remegve vélt és áhított
bajvívás öröme sem jut ki.

Az előadás, a színre vitel igazi kérdése
abban állott, hogy miként képes Lukáts
Vanéura nyelvi világát érzéki világegész-
szé, valósággá tágítani, miként lesznek
jelenetek, élő helyzetek e finoman szőtt,
Hrabal előiskolájául is szolgáló humorból.
A rendező dolga tehát az volt, hogy a
nyelvi játékok humora mellett ezer apró
gesztussal, villanással, ötlettel ruházza fel
hőseit, így feszítse ki saját világképét.
Ilyen eljárásokra sorra volt alkalom, s
Lukáts élt is ezekkel. Már az első jele-
netben felvillan, hogy milyen gazdagon és
bátran bánik a minimális térrel. A folyót
ezúttal is - mint a Baalban - a derék-
magasságig elfedett színpadi árok játssza,
ebben feredőzik Antonin, ebbe szórja
végtelen mennyiségű kukoricáját az őr-
nagy, ebben mos, áztat nekivadultan a
szomorú feleség, Katerina - a színészek
tehát igen sokat időznek a nézők közvetlen
közelében, kinn a rivaldánál.

A rendezői látás igazán a vacsorajele-
netben bontakozik ki, hisz ahogy az
uszodatulajdonos, az őrnagy, a kanonok
leülnek, már pontosan érzékelhetjük, isten
tudja, hanyadszor esznek ezek így együtt.
Ki tudja, hányszor rakta már az őrnagy a
kanonok bibliáját Antonin feneke alá,
hogy ő aztán a levesét már mohón
kanalazó papnak átnyújtsa azt, így kaján
örömmel figyelhessék az étkezés előtt
elfelejtett ima utólagos pótlásának zavarát,
sietségét. A jelenet humora épp abból ered,
hogy mindhárom színész az ismétlés
gyönyörét játssza el. A kanonok
valószínűleg mindig berúg, Antonin
mindig elzabálhatja a többiek elől a húst,
amint az is elképzelhetetlen, hogy ne
kedélyeskednének minden este a
pincérnővel. Ebből a monotóniájában
élvezetes, de roppant támadható, elfojtott
vágyakozással teli életgyakorlatból sza-
kítja ki őket Anna jelensége, akibe olyan
természetesen szeretnek bele, ahogy kell,
ahogy tudják, hogy nekik, kisvárosi
férfiaknak az a dolguk, hogy rajongjanak
féktelenül és odaadóan, stílusosan és
görcsösen a vágytól. Ígéretekben nincs

is hiány, csak a szegény kanonok nem
ígérheti meg, hogy elveszi Annát. A
szerelmük nevetségességénél talán csak
megható jellegük nagyobb. Hiszen minden
rosszul sikerül, a rend teljesen felborul, s e
méltóságteljes férfiak csak keres-hetik
helyüket saját világukban. Anna elvonul
az uszodai kabinba Antoninnal, hogy riadt
örömmel nézze a testedző férfiú sajátos
udvarlását. „A kezére merném bízni az
életem" - mondja; „Jól is teszi, nézze,
hogy masszírozok" - hangzik a válasz. Es
Antonin már lelkes mozdulattal foglal
helyet Anna fenekén, hogy ott vágytól
eltelten, de saját gátlásainak foglyaként
masszírozza, gyömöszölje a számára oly
égi jelenség hátát. A mozdulatok
árulkodóak, mintha hangosan mondanák:
lehet, valóban lehet, hogy most már „azt

"

lehet? A suta, kamaszos, kisvárosi
szerelmet Katerina robbantja szét, Antonin
riadtan a kádba vágja a lányt, és már alig
hallja a félig komoly, ingerkedő sóhajt:
„szökjünk meg együtt". De azt ekkor már
csak a lebukás rémülete mozgatja. A
komédia csúcsa a szegény kanonok
gonosz kamaszok által leharapott fülének
vissza-varrása. A műtétet végző őrnagy és
Antonin boldogok. Végre elkapták „fedd-
hetetlen" barátjukat, egyszerre tehetnek
jót, és élvezhetik is helyzetüket. Lukáts
remek helyzetet teremt, amikor a kerti
bútort kalodává alakítja, s az ebben ver-
gődő, káromkodó kanonok látványa, az
előadás e jelenete abszurditásában és na-
turalitásában már a burleszket idézi fel.
Ennek az ellentéte az utolsó, tragikomikus
kötéltánc is, előbb Arnostek bukása, majd
Anna kötéltáncot imitáló, semmin való
lépkedése. Ekkor a költészet éjszakája
borul alá, és a színpadot és a szereplőket
egyaránt eltölti az isten békéje, a naiv
ámulat, a kicsit bamba csodálkozás, az
egyszerű ember feltétlen leborulása a
művészet előtt.

De ezt az ironikus leborulást, ezt az
odaadó csodálkozást szolgálja az egész
előadás is. Hiszen a művészet az, amely
felborítja szokásainkat, kiráz mindennapi
életgyakorlatunkból, összekeveri addigi
életünket, s kicsit megsebez, hogy aztán
annál inkább önnönmagunkra ébredjünk

midőn távozunk a színházból. Lukáts
„tanítása" éppoly ironikus, mint amilyen
tapintatos, s épp ezért lehet hatásos is. Az
utolsó jelenet pedig a búcsú remek
megvalósításáé. A késő estében a fákon át
feltűnik a távolodó, sötétbe vesző
vándorkomédiás kocsi, s az előtérben ülő,
életük monotóniájába visszahulló



férfiak lassan fordulnak hátra, búcsúzván
a csodától, és amint ők a távolba
merednek, ugyanúgy tesszük ezt mi is,
ekkor mára színészektől is búcsúzván.
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A két előadást nagyrészt ugyanazok a
színészek játsszák végig, a kaposvári, a
pesti Katona József és a szolnoki színház
művészei. Vajda László játssza Baalt és
Antonint. A színész ismét nagy feladat-
hoz jutván boldogan lép túl saját habi-
tusának színpadi reprodukcióján, és
örömmel komédiázik, bohóckodik, illetve
válik egyre elvetemültebbé, tragikusabbá.
Pontosan keresi meg Baal szemé-
lyiségének sajátosságait, a lelkesültséget, a
mámoréhséget és az ugyanakkor mindig
jelenlévő lesújtó kegyetlenség gyors,
pontos tőmondatait. Vajda alakítása el-
ragadó erejű, gesztusai elementárisak,
léptei sodróak, szinte egy pillanatig sem
marad mozdulatlanul, minden pillanatban
érzékelhetően feszíti a keresés, a ha-
zatalálás egyre távolabbi, lehetetlenebb
vágya. Jól érzékelteti Baal ironikus jel-
lemét, a kielégültségében kedélyesen tej-
fölt zabáló, a tehetetlenségében öklével
homlokát csapkodó, a hazugságot pá-
tosszal áthidaló, a gyávaságát iszonya-
tosságával leplező embert.

S ha ugyancsak a testi lét kérdéseivel
van elfoglalva Antonin Vajda másik
főszerepe -, azért mélyen mások a szerep
kidolgozásának, megvalósításának esz-
közei. Antonin ugyanis már-már tehetet-
lenül jó, s Vajda pontosan láttatja, hogy itt
minden akció, minden férfiasság, tor-na,
miegymás épp az erő hiányából fakad.
Antonin valójában leselkedni szeret,
ugyanúgy, ahogy az őrnagy hazudni, hi-
szen egyikük sem képes valódi cselekvésre
- s épp azt kell eljátszaniuk egymás előtt,
mindig újra bebizonyítaniuk, ami
lehetetlen, azt ugyanis, hogy azonosak
szerepeikkel. Ugyan tudják egymásról,
hogy kik, de önbecsülésük mégis arra
indítja őket, hogy ennek mindig ellenke-
zőjét próbálják meg. Vajda hősszerelmesi
attitűdje riasztóan ismerős, hiszen ki ne
ismerné a saját hazugságának, ál-
bátorságának kiszolgáltatott férfit, gyá-
vaság és otthonosság komikumát.

Ugyancsak kettős főszerepet játszik
Helyey lászló, Brecht darabjának Ekart-
jaként s a Szeszélyes nyár őrnagyaként. Ha
Vajda számára örömet okozhatott az igazi
főszerep lehetősége, akkor mindez sokkal
inkább igaz lehet Helyey Lászlóra, aki
ismét boldogan bizonyíthatta be,
függetlenül attól, hogy az elmúlt évek-

ben kicsit kevesebbet láthattuk színpa-
don, képességei nemhogy nem koptak
meg, ellenkezőleg, kondícióját remekül
megőrizte, színészi eszköztára töretlen.
Ekartja a Baal egyik legfontosabb ala-
kítása, hiszen az éles és pregnáns karak-
terek világában neki kell a legnagyobb
utat bejárnia, függetlenség és megaláz-
kodás, bátorság és gyávaság, majd végül
élet és halál között. Helyey mintegy
Vajda alakításának ellenpontjaként a
visszafogottság módszerét választja, gesz-
tusait lefogja, lépteit csendesre veszi,
beszélni is inkább halkan beszél. Az igazi
teljesítmény az, ahogy az erőtől duzzadó
visszafogottság lassan széteséssé lesz. E
kart társhól megalázott szolgává, ál-
dozattá válik, így lesz I lelyey arca egyre
öregebb, vonásai így válnak egyre ren-
dezetlenebbé, tekintete űzöttebbé, járása
egyre bizonytalanabbá, tartása görnyed-
tebbé.

Ugyancsak telitalálat volt a gyáva lelkű
horgászbajnok őrnagy alakítása is. A
civilben is egyenruhásként viselkedő, a
horgászást hadjáratként végrehajtó, az
ivást kötelező gyakorlatnak tekintő figura
minden gesztusa komikus, és ennek
ellenére teljesen igaz. I lelyey tehát nem
hajtja túl a figurát, nem lesz nevetsége-

sebb annál, mint ami kell, tehát nem lesz
kabarészerűen hiteltelen. Egy-egy
hangsúllyal érzékelteti sértődöttségét és
zavarát, hiszen mégsem rendjén való az,
hogy Anna nem belé szeret először,
amint az sem, hogy Katerina elhagyja
hites urát. Boldognak, tehát
katonatiszthez illően gátlástalannak,
magabiztosnak igazából csak a kanonok
fülének visszavarrásakor látjuk, ekkor
szinte ugrál, már-már kiáltozik
örömében, de Helyey pontosan láttatja,
hogy milyen nevetséges is, hogy e
bátorság mindössze erre a pár percre
korlátozódik.

Mindkét műben játszott Cserna Csaba,
Karácsony Tamás, Kisvárday Gyula,
Kósa Béla, Nagy Adrienne, Nagy Mari,
Tóth Nóra. A kaposvári fiatalokból álló
társaság ismét megmutathatta e színházi
műhely egyik előnyét és egyben
jellegzetességét, azt ugyanis, hogy e
színházban valóban nem létezik a kis
szerep fogalma. Itt tényleg minden szerep
kidolgozandó alakítást megkövetelő
szerep. Ha csak egy-egy gesztus erejéig
tűnnek is fel a színpadon, akkor is
pontosak, gyorsak, precízek. Az i n t e n z í v
s z í n p a d i j e l e n l é t talán nem is tanítható,
hiszen ez nemcsak mesterség, de attitűd
kérdése is. Mert csak akkor lesz a Baal
kocsmája igazán iszo-

Vajda László (Antonin) és Takács Katalin (Anna) a Szeszélyes nyár cimű előadásban (Boglárlelle)



nyú, ha a fuvarosok pár mondata teljesen
igaz. Amint csak akkor lesz érzékelhető a
favágók világának sajátossága, ha még a
halottat játszó Kósa Béla is valóban jelen
van a színpadon. De ugyanígy igazán
fontos volt az is, hogy a Szeszélyes nyár
iparosai, egyszerű fiúi vagy épp idős urai
ne pusztán statisztáljanak, ha-nem igaz
ámulattal eltelve bámulják a kötéltáncot,
ölelgessék részegen barátnőjüket, s a láztól
felgyúlva kergessék egy-mást a színpadon.

A Baal egyik legfontosabb szerepe volt
Molnár Piroskáé, aki Emiliaként ismét az
igazi drámai erő tanúbizonyságát adhatta.
Molnár Piroska szétzüllő úri-asszonya s az
ugyancsak őáltala játszott Maya, a
koldusasszony több volt, mint egyszerű,
naturális színfestés. Ő nem pusztán a
kontúrokat, a sémát, de az igazi
személyességet mutatta meg, ami
különösképp a második epizódban volt
nehéz, igazi teljesítmény. Hiszen a lezül-
lött, elkurvult koldusasszony sémája csak
úgy kínálja az üres, külsődleges
rutinmegoldásokat. Molnár azonban sor-ra
visszautasítja ezeket, és saját habitusának
megfelelően él a színpadon, minden-nek
ellenére, megverhetetlenül.

Dánffy Sándor játssza Mech nagykeres-
kedőt s a favágók egyikét is. Kiváltképp az
utóbbi alakítása volt a lényeges, hiszen ő
az, aki utoljára beszél Baallal, s aki
érdeklődve, rettegve és mégis emberien
figyeli a szörny halálát, hogy aztán
munkára menvén, magára hagyja.

Feltűntek még a Baalban a kaposvári
színház olyan jellegzetes, igazi karaktert
formálni képes színészei, mint Gőz István,
Hunyadkürti György és Tóth Béla is.
Mindhármójukról tudjuk, hogy bár-mikor
képesek nagyobb, súlyosabb szerepek
eljátszására is, de most villanásnyi
szerepeikben is precízek, igazán jelenlé-
vőek maradtak.

Jordán Tamás alakította a Szeszélyes nyár
kanonokját, szomorú szenvedéllyel, s
egyre kirobbanóbb humorral. Jordán
ikomikusi képességeit kihasználhatta, s ki
s használta: ama bizonyos fülvisszavarrási
jelenetben ugyan neki jutott a relatíve
legpasszívabb helyzet, ám ennek ellenére
is teljes értékű alakítást nyújtott, és hoz-
zájárult a hármas burleszk megvalósítá-
sához. De ugyanígy emlékezetes marad-
hat a kanonok sajátos udvarlási technikája,
a reverendáját azonnal levevő, a
halsütésből az ölelgetésre pillanat alatt
áttérő, nőre iszonytató mód éhes férfi
kétségbeesett, szomorú agressziója.

Katerinát Lázár Kati játssza: igaz
realizmussal, mély átéléssel hozván létre a
valahai szerelem emlékeiben élő s a
szerelem vágyába belebolonduló, immá-
ron elhízófélben lévő, elhanyagolt felesé-
get. Lázár alakítása, úgy vélem, egyike az
előadás legjobbjainak, hiszen az sikerült
neki, ami a nyári színházakban a legrit-
kábban: lemondani az üres hülyéskedés-
ről, az adódó gesztusok evidenciájáról, és
valódi személyiséget létrehívnia.

Jól illeszkedett a kaposvári társaságba
Takács Kati is, láthatóan érti, ismeri azok
nyelvét, szokásait, színpadi viselkedésü-
ket. Úgy hiszem, az övé volt - Arnostek
mellett - talán a legnehezebb szerep, hi-
szen az ő csábító, álarcos figurája a leg-
evidensebben allegorikus, s ezért talán
neki volt a legnehezebb a megfogható
személyek világában igazán élőnek ma-
radnia. Hiszen egyszerre kellett a szerel-
mi csábítással foglalatoskodó leánykát, s
az élő varázslatot eljátszania. Így tehát
nem engedhette el magát, mindig meg
kellett tartania azt a távolságot, apró
distanciát, ami elengedhetetlen feltétele
volt annak, hogy az utolsó éjszakai tánc
varázsa igaz legyen.

Igen nehéz helyzetbe került Kamondy
Imre Arnostekként. Elsősorban meg kel-
lett tanulnia kötélen táncolni, ami egy-
részt méltánylandó, komoly teljesítmény,
másrészt a dolog ambivalenciája abban áll,
hogy e képesség mégsem színházi erény.
E teljesítménytől függetlenül is létre
kellett hoznia Arnostek alakját - mint
színésznek. Kamondy eleget tesz e fel-
adatnak is, bár érthetően elfogult, még
kicsit nehezen beszél, helyenként alig
tudta leplezni zavarát. Ennek ellenére
törékeny figurája, kötélen való óvatos
téblábolása, kiszolgáltatottsága egyike az
előadás emlékezetes, felejthetetlen képei-
nek.

Mindkét előadás díszletét Donáth Péter
tervezte, a reá jellemző autonómia és
alkalmazkodóképesség sajátos kettősével.
Donáth érezhetően beletanult már a
boglárlellei lehetőségek és kollégái
észjárásának sajátosságaiba. Így aztán
munkái nem kihívóak, de feltétlenül hasz-
nálhatóak, s a minimális teret gazdasá-
gosan kihasználóak. A Baal zenéjét Fuchs
László, a Szeszélyes nyárét Hevesi András
írta, illetve állította össze.

Úgy tűnik, Boglárlelle végképp meg-
találta saját stílusát, túljutott a nyári
színházaink nagy részét sajnos jellemző
agresszív stíluskeresgélés, önazonosság-
föllelés gyötrelmes korszakán.

P. MÜLLER PÉTER

Hitek és áldozatok

A Pécsi Nyári Színház két bemutatójáról

Június 20-án a La Mancha lovagja című
musical felújításával kezdődött a Pécsi
Nyári Színház idei évadja, a záróelőadás
pedig július végén Sárosi István: A7 áldo-
gat című drámája volt. A közel hathetes
programsorozat középpontjában ez évben
is a balettprodukciók álltak: a Szabadtéri
Táncszínen két vendégtársulat, a Prágai
Kamarabalett és a Moldáviai Nemzeti
Színház balettegyüttese lépett fel, a Sport-
csarnokban A próbát láthatta a közönség a
Magyar Allami Operaház szólistáinak és a
Lodz-i Balett társulatának előadásában. Az
Anna Udvarban Eck Imre két
kamarabalettje volt műsoron: a tavalyi
Danaidák felújítása és a Hőhalál című
ősbemutató. A Tettyei Romok színpadán
pedig a Baranya Táncegyüttes adta elő
Szerelmek című estjét. A más műfajú pro-
dukciók sorában a Bóbita Bábszínház
Operasaláta műsora, egy operett, a Gül
baba és a Jeunesses Musicales i6. Nem-
zetközi Zenei Táborának több koncertje
volt látható illetve hallható.

A korábbi évek repertoárján is mindig
szerepelt egy-két prózai bemutató. Kü-
lönösen emlékezetes volt, még 1976-ban
Paál István rendezésében Camus Caligu-
lája (ez egyike volt az első, a Tettyei
Romoknál tartott előadásoknak, amely a
korábbi produkció adaptálásából született),
később a Barbakán várárokban mutatták
be Lászlóffy Csaba Nappali virrasztás
című drámáját, Sík Ferenc rendezésében;
Nógrádi Róbert és Szeg-vári Menyhért pár
éve közösen állította színpadra a Barbakán
bástyában Corneille Cinnáját, s a Tettyén
nagy siker volt Bagossy László Antigoné-
rendezése. (Ez utóbbiról a SZÍNHÁZ
1981. októberi számában jelent meg
kritika.) A váltakozó helyszínek után a
Tettyei Romok bizonyult a prózai
bemutatók legmegfelelőbb játékterének,
ahol az idei szezonban egy világhírű
musicalt és egy fiatal pécsi szerző
drámáját tűzték műsorra.

A játszóhelyek véglegessé válásával
párhuzamosan a Nyári Színház művészi
apparátusának stabilizálódása is lezajlott.
A helyi erőkön kívül (melybe a pécsi
Nemzeti Színház balett- és báb-tagozata
éppúgy beletartozik, mint az


