
némiképp a rendezés bírálata is benne
foglaltatik. Balogh számtalan remek je-
lenetben bizonyítja, hogy érett játéka nem
a véletlen műve, hiszen mindannyi mögött
ott van az értelmezés nehéz munkája.
Heringevése, vodkakérése-követelése
remegő kézzel, az, ahogy egy
dunsztosüveget szorongatva Zinaidát és
Jakint összeesketi, ahogy kezét kéz-csókra
nyújtván maga elé követeli alatt-valóit,
ahogy a trón előtt fölállított sámliról,
kezében jogarral megfenyegeti a
nyugalmát (hatalmát) zavarókat, mind
bravúr. Jóllehet a nagyvonalú komédiázást
némiképp segíti a színész alkati adottsága
is, Balogh tudatosan építette föl a
szerepét: egyszerre van múltban és
jelenben (értsd rajta a harmincas évek
szovjet valóságát), élvezi, hogy az általa
formált törpe zsarnokban két figurát adhat,
de minduntalan jelzi, hogy ház-mester és
cár mértéktévesztése nincs messze
egymástól.

Jászai László, hókuszpókuszaival
együtt, fényűző tolvaj. Már-már szeretetre
méltó szélhámos, semmi sincs benne a
történelmet meglopók könyörtelenségéből.
Kétségkívül, a komédia ezt a színt is
elbírja — különösen azért, mert a percről
percre nevetésre ingerlő ötletkavalkádban
a komorabb színek valamiként elsikkadtak
-, de sokkal erősebb volna az alak, ha más
is lehetne: például a házmester hódítását
eszmeileg támogató, a politikus
szerepében tetszelgő s e „rangban”

könyörtelenül „igazságot” osztó állami
ember, aki a háttérből irányít, s ezért jogot
formál arra is, hogy irányítottját - az
bármily magas polcra szökkent is -
felelősségre vonja.

Csák Zsuzsa (Zinaida Mihajlovna) vi-
déki, csámpás moziszínésznőjében forr a
szerelem, s közben van annyira hisztériás,
hogy összekeverje álmait a valósággal. A
színész mozgáskultúrája első-rangú, s ez
különösen a cárt mulattató jelenetben
kamatozik. Ha már ez a csetlő-botló
színésznőcske - rendezői ötlet-tel --
fölcsaphatott udvari kéjnőnek, Csák
Zsuzsa megmutatja azt a szenvedélyt is,
amit a zene hozott ki „Zinaida
Mihajlovnából”. Hőgye Zsuzsanna (UIjána
Andrejevna, Cárné) dekoratív külseje,
noha mögötte látható a vaskosság is, első
pillanatban zavaró, hiszen a ház-mesterek
ritkán jelennek meg ilyen
némileg a discotáncosok ruhájára emlé-
keztető - öltözetben. A színész azonban
apró fintorokkal (kezében vödör, mikor
szolgálatát teljesítve hallgatózik Tyimo-

fejev ajtaján stb.) érzékelteti, hogy hiába
gyúrt bele a hatalom lelket, Uljána
Andrejevna csak rongybábu maradt. S
Hőgye komédiázókedvének köszönhető,
hogy az udvari méltóságok közt fényt
kapván, e dekoratív, de buta baba egyszer
csak elkezd élni. Balogh Tamás alakításán
kívül főképp Hőgye Zsuzsannánál
éreztem: úgy nevettet, hogy egyben félni
is kell tőle. Sokakkal ellen-tétben joós
László Tyimofejevjét jónak láttam;
például egészen találó az a jelenete,
amikor a trónra törekvő házmester-cárt
megeteti, megitatja, akárcsak - az
egészben van is valami állatias - jó pász-
tor a nyáját. Kiss T. István remegve
behódoló Spak és földig hajlongó író-
deák, rikító színekkel nevettető csúszó-
mászása illett az égi és földi hatalmat
játszók seregébe.

Füzy Sári jelmezei hatásosak, észrevét-
lenül is lendítettek az előadáson; hogy
csak Miloszlavszkij fekete kesztyűjét és
műkincsvizsgáló nagyítóját említsem,
mely a betörőhumor egyik forrása; de az
az ötlet is, hogy a cár hózentrágerjával
játszik, alighanem a jól funkcionáló
jelmezből eredeztethető.

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
(veszprémi Petőfi Színház)

Színpadra alkalmazta: Szabó József. Díszlet:
Khell Csörsz. Jelmez: Füzy Sári. Zenei
tanácsadó: Marosi Júlia. Rendező: Szabó
József.

Szereplők: Joós László, Spányik Éva,
Szoboszlay Sándor, Balogh Tamás, Bakody
József, Szélyes Imre, Lukács József, Dem-
jén Gyöngyvér, Blaskó Balázs (szerepét
később Éltes Kond vette át), Horváth
György, Bakai László, Kiss T. István, Bor-
biczki Ferenc, Háromszéki Péter, Benedek
Gyula, Dévai Péter, Marosi Júlia m. v.,
Antal Olga, Darás Léna, Losonczy Ariel,
Kapáló Magda m. v., Orosz Klári, Hőgye
Zsuzsanna, Csák Zsuzsa, Bóna Szabolcs,
Bóna Ivett.

Mihail Bulgakov: Iván, a rettentő (veszprémi
Petőfi Színház)

Díszlet: Bakó József. Jelmez: Füzy Sári.
Zenéjét összeállította: Tucsni András. Rendező:
Tömöry Péter.

Szereplők: Balogh Tamás, Hőgye Zsu-
zsanna, Jászai László, Joós László, Csák
Zsuzsa, Kiss T. István, Benedek Gyula.
Háromszéki Péter, Éltes Kond.

P. MULLER PÉTER

Elvegyülni és kiválni

A Baal Zalaegerszegen

,,Semmit se ért az ember. De
egyetmást érez. A történeteket, ha meg-
értjük őket, mindig rosszul mesélik el."

Brecht: Baal

A mottóul kiemelt mondatokat az a
Bertolt Brecht írta le, aki az 1918-ban
keletkezett Baal után alig egy évtizeddel a
művészi hatás racionalizmusának, in-
tellektualizmusának hirdetőjévé vált.
Ebben az idézetben azonban a megértéssel
(s ebből következően az értelmezéssel)
szemben egy negatív viszonyt fogalmaz
meg. Ez az elutasítás nemcsak ennek az
idézetnek, hanem a Baal egészé-nek is
alapvető gesztusa.

A tagadás, elutasítás gesztusában azon-
ban legalább két fő típust lehet elkülöní-
teni. Az egyikben a pátosz és a tragikum
az uralkodó minőség, a másikban a
szatirikus-ironikus jelleg. A Baal vi-

lágszemléletének jellemzője e két típus
közül az elutasítás ironikus formája. A
zalaegerszegi előadás műsorlapjához
mellékelt Martin Esslin-tanulmányból
megtudhatjuk, hogy Brechtnek ez a műve
is - számos drámájához hasonlóan - egy
másik színpadi mű cáfolata: Hanns Johsts
Der Eiusame ( A magányos) című 1917-es
darabjának paródiája.

De nemcsak ezé a konkrét műalkotásé,
hanem azé a stílusirányzaté is, amelyet
Johsts darabja képvisel: az
expresszionizmusé. Ez az
expresszionizmus-ellenesség a művet
átszövő utalásokban éppúgy jelen van,
mint a darab dramaturgiájában. Az
irodalomtörténet azonban az
expresszionizmuson belül helyezi el Brecht
drámáját, annak ellenére, hogy a korabeli
kritika nem sorolta be ebbe a
stílusáramlatba, s a későbbi elemzők
között is voltak, akik kijelentették, hogy
Brecht sohasem volt expresszionista. (A
mű legutóbb magyarul mégis egy „német
expresszionista drámák” alcímű kötetben
jelent meg.)

A Baal ennek a stílusáramlatnak a
meghaladási kísérlete. E korai darabjában
Brecht úgy támadja ezt a - számára
elviselhetetlen „artikulálatlanságot”, a
„puszta taglejtés” művészetét, hogy
visszanyúl egy akkor nemrégiben fel-
fedezett dramaturgiai megoldáshoz: a
Georg Büchner nevével fémjelzett drá-



maformához. Művében tematikusan is
kapcsolódik Büchnerhez: a Baalban a
Woyczek közvetlen hatásának lehetünk
tanúi. Rokon a két mű dinamikája is;
bennük az ember széthullásának folyamata
tárul elénk, az a folyamat, amelyben

Robert Brustein jellemzése szerint -
„fokozatosan lefoszlanak az erkölcsök, az
eszmények, az egyéniség, valamint a
civilizációs lepel, míg végül az emberi
lény a maga meztelen kegyetlenségében
vagy jelentéktelenségében áll előttünk".

Brecht darabjában ez az egyirányú
folyamat abban különbözik a büchneri mű
dinamikájától, hogy ott a címszerep-lő a
környezet foglyaként, áldozati helyzetben
jelenik meg, itt viszont Baal egy olyan
diabolikus figura, eksztatikus hős, aki
totális oppozícióban áll környezetével, a
kulturális és morális normákkal stb.
György Péter a tavalyi boglárlellei
bemutató kapcsán a SZÍNHÁZ 1984/10.
számában úgy jellemezte a Baalt, hogy
abban „a konkrét történet - a zseni negatív
karrierje - a világon kívüli lázadó végső
bukásának, szétzüllésének útja". A
címszereplő költőzseni úgy vegyül el a lét
pokoli bugyraiban, hogy minden
elvegyülés egyben kiválás is: örök
kívülálló marad. Az a törekvése, hogy
megtapasztalja a lét legbizarrabb
határhelyzeteit, csak félig-meddig való-
sulhat meg, Baal ugyanis nem abba a
közegbe való, amelybe elmerül, s nem az a
természetes létszférája, amelybe vá-
gyakozik. Ő mindvégig kívül van a vilá-
gon, kívül az emberi kapcsolatok huma-
nizált normáin, kívül az egyes társadalmi
rétegek belső szabályain. Őt éppen a kor-
látok nélküliség, a törvényen kívüliség
jellemzi, ami ambivalens viszonyt hoz
létre közte és környezete között: egy-
szerre vonzó és taszító, csábító és undorító
Baal személye és magatartása. Vonzó a
normaszegés, az örvénylő érzékiség, de
taszító a megbízhatatlanság, a ki-
számíthatatlanság.

Elvegyülni és kiválni - ez a kettős
dinamika jellemzi Baal sorsát, akinek
dezintegrálódási folyamatát expresszív
epizódokban festi le Brecht. A polgári
világgal való szembefordulás nyitójelenete
után Baal a társadalom perifériáján élők
között bukkan fel, s mindvégig ebben a
közegben, de más-más konkrét helyzetben
jelenik meg. Alteregója, esavargótársa, a
szelíd és lírai Ekart társául szegődik, de ez
a találkozás végül mind-kettejük vesztét
hozza el. „Mind mélyebbre süllyedsz" -
figyelmezteti a társát Ekart, de már késő:
Baal kiválása

a gyilkolásban, Ekart megölésében kul-
minálódik, de rövidesen ő is elpusztul.
Hiába menekül a természetbe, hiába
menekül ki a világból, végül is elvegyülé-
se ott fejeződik be: az erdő avarjában.

A főhős extrém jellege több elemzőt
arra késztetett, hogy a figurát a szerző
személyiségéből magyarázza. Egy ilyen
interpretáció azonban sohasem a műről
állít valamit, hanem csak az alkotóról, és
ezeknek a „levezetéseknek" a komolysága
többnyire nem viseli el a komikumot, az
iróniát. Ily módon felismerni sem képes
azt. Pedig a Brecht-dráma alapvető stiláris
eszköze, a túlzás legalább annyira hordoz
ironikus-szatirikus minőségeket, mint
tragikus-patetikusakat. A cikkem
mottójává kiemelt mondatokban is ott
bujkál az irónia azokkal az expresszionista
művekkel kapcsolatban, amelyek
artikulálatlan sikoly-ként értelmet nem,
csak valami érzéki gesztust hordoznak.
Azok a határhelyzetek, amelyekbe Brecht
a hősét beleveti, nemcsak egy tragikus,
hanem egy ironikus gesztusra is
lehetőséget adnak.

Kár, hogy ez az irónia a Valló Péter
rendezte zalaegerszegi előadásban kevéssé
érvényesül. Valló a háziszínpad szobányi
terében olyan átesztétizált produkciót
hozott létre, amelyben a szó-szerintiség
került előtérbe az áttételesség rovására. A
látványelemekben rend-kívül gazdag
előadás első meglepetését a szereposztás
jelenti. Baal szerepét ugyanis a rendező
Nemcsák Károlyra osztotta, Ekartot pedig
Derzsi János játssza. A dráma belső
jellemzőit és a két színész karakterét
alapul véve egy fordított szereposztás lett
volna magától értetődő. Ezzel a lépéssel
viszont Valló Péter eleve átértékelte a mű
világát, a darabbeli túlzásokat visszafog-
ta, és nivellálta a karakterek szélsőségeit.
Ily módon a dráma látens tartalmai a
mélyben maradnak, és csak a manifeszt
összetevők nyernek színpadi megfo-
galmazást.

Valló vizuális ötletekben bővelkedő
előadást hozott létre. A játéktér mely-nek
díszleteit is ő tervezte - néhány állandó
tárgyi elemmel van berendezve. Ezek: egy
vaságy, fölötte lámpa, alatta lavór, kancsó,
pálinkásüveg; a színpad középső részében
tíz kékesszürke faülőke a hozzá való
négyzet alakú asztalokkal; a játéktér két
hosszanti oldalán öt-öt csonka nyírfa tar
ágakkal, gallyak és levelek nélkül. Az itt
felsorolt elemek variálódnak azután a
játék során, s kap-nak más és más
funkciót, hasonlóan a

mellékszereplőkhöz, akik a szerepössze-
vonások következtében minduntalan új és
új alakban bukkannak fel. A téglalap alakú
játékteret tócsák borítják - az elő-adás
végére már összefüggő víz- és sör-réteg
fedi a padlót. A játéktér bejárattal
szemközti oldalán - egy zongora mögött -
három zenész ül, fölöttük egy fehér
vászonra az egész előadás során diapo-
rámát vetítenek. (Az egymásra játszott,
egymásba áttűnő diaképeket itt hangef-
fektusok nem kísérik.)

A drámán végrehajtott dramaturgiai
beavatkozások két részre bonthatók:
egyfelől a szöveg interpretációjára, más-
felől a stúdióelőadás feltételeinek meg-
teremtésére. Ez az utóbbi szempont elő-
ször annak eldöntését kívánta meg, hogy
mely szerepek elég jelentősek ahhoz, hogy
önállóságuk megőrződjék, és mely
jelenetek játszhatók el átváltozó szerep-
lőkkel. Az előadás Baal és Ekart mellett
Johannes Schmidt alakját különíti el teljes
mértékben - Nádházy Péter alakításában -,
rajtuk kívül Johanna és Sophie Barger is
elválik az összevont szereplőktől (bár az ő
megformálóik, Maronka Csilla, illetve
Soproni Ági még egy-egy szerepet
eljátszanak). A rendező valamennyi
további szerepet (közel harmincat) nyolc
színésszel játszat el.

A szereposztás minden esetben eleve
interpretációt is jelent, s ez különösen
akkor nyilvánvaló, amikor a rendező
szakít a szerep hagyományaival. (Például
amikor Paál István Hamlet szerepét
Kovács Lajossal játszatta el, vagy amikor
Lázár Kati Bernarda Alba szerepét Jordán
Tamásra osztotta.) Mint említettem, a
Baalban Valló Péter egy sajátos át-
értékelést hajtott végre azzal, hogy tu-
lajdonképpen megcserélte Baal és Ekart
színészi jellemzőit. Ekartot - Derzsi János
megformálásában - olyan diabolikus
figurává transzformálta, aki mindvégig
szemlélője Baal életének. Színpadi jelen-
léte hangsúlyos (legtöbbször ott gubbaszt
a zongora tetején), ő énekli el a drámát
nyitó A nagy Baal korálja című songot, és
ő asszisztálja végig (tetőtől talpig feketébe
burkolózva) Baal negatív passióját, e -
Brechtnél még átironizált - fordított
szenvedéstörténetet.

Mivel a lírai Ekart itt diabolikussá válik,
ezért szövegei átértelmeződnek: ami a
drámában kérlelés és jó szándékú
figyelmeztetés volt, az itt sátáni kihívássá
válik. Másfelől, ami Baal alakjában visz-
szataszító, undort keltő, félelmetes volt, az
itt Nemcsak Károly - alkatából következő
- játékában inkább csodálko-



zást, mint megdöbbenést kelt. Ez a ren-
dezői beavatkozás egy napjainkban hi-
telesebb színpadi világ megteremtéséhez
vezetett, bár ez egyúttal a konvencionalitás
irányába tett engedményeket
eredményezett. Hiszen igen sok színházi
előadás szerepelteti ezt a - különböző
eleganciájú: hol frakkos, hol pelerines -
alakot, aki kívülálló, de beavatkozó,
szemlélő, de manipuláló is egy személy-
ben. Ez a figura veszélyesen sokszor
szerepel ahhoz, hogy hamarosan színpadi
közhellyé váljon. Talán még nem az.

A zalaegerszegi előadás hitelessége azt
is jelenti, hogy Baal emberibbé válik, s ha
nem akarjuk számon kérni a produkción a
dráma saját világát, akkor egyet-érthetünk
ezzel a megoldással - de az irónia
megfogyatkozása mégsem helyeselhető.
Hiszen ez utóbbi az az alapvető
szemléletmód, ami a mű egészéből (cse-
lekménvéből, a szereplők viszony rendsze-
réből) kirajzolódik. Ennek itt csak halvány
nyomai vannak. E jelenségnek - az eddig
említetteken kívül - az is oka, hogy a
játéktérben egy naturalizált-átesztétizált
világ jelenik meg. Az át-esztétizáltságot
olyan elemek hordozzák, mint a
mindvégig látható diaképek, a szereplők
Laczó Henriette tervezte kosztümjei, a
fényeffektusok, a tárgyak attributumai, a
naturalizáltságot pedig elsősorban a
játékmód, a zabálások-ivászatok, az
erőszakosság, a közvetlen fizikai
agresszió jelenléte, a vízben való henter-
gések stb.

Az előadás képi világának egyik fő
jellemzője az, hogy a látvány kevés, de
többféle funkciót hordozó elemből áll.
Valló Péter játékterében valamennyi tárgy
több értelmű, megsokszorozódott jelentést
hordoz - s ez ritka erénye az előadásnak.
A fák sokféleképpen tagolják a teret. Míg
a nyitóképben a szín-pad két hosszanti
oldalán szép szimmetriában helyezkednek
el, a játék folyamán újabb és újabb tereket
hoznak létre (szobaajtót, erdőt stb.) Végül
- a záró-képben - a padlón egymásra
hányva ugyanazt a dezintegrálódást
jelenítik meg, amit Baal sorsa is példáz.
Hasonlómód ötletes az
ülőalkalmatosságok és asztalok többféle
szerepeltetése is, melyek hol éttermet, hol
kocsmát, hol nyomortanyát jelölnek.

A hanghatások közül a Dörner György
komponálta zenét kell kiemelnem, amely-
nek mindvégig szerepe van a pro-
dukcióban. Ez a zene -az egész előadással
párhuzamosan - a lágyság felé, a fino-
mabb összhangzatok irányába mozdult

el, s kevesebb benne a drámában ere-
detileg meglevő túlzás, diszharmonikus-
ság, szertelenség. Ez a gitár-, zongora- és
szintetizátorkíséret (melyhez néha ének és
egy-egy ütős járul) inkább szalonzene,
mint drámai erejű muzsika.

A színészi játék megítélésében. egy
(anti)expresszionista mű esetében
nemigen lehet a jellem- vagy karakterfor-
málás hiteléből, szuggesztivitásából ki-
indulni. Többnyire csak a színpadi je-
lenlét intenzitása az, ami támpontot ad
egy-egy szerepformáló értékeléséhez. Eb-
ben a zalaegerszegi előadásban ez utóbbi
szempont az, mely alapján a tizenhárom
színművész közül Soproni Ágit, Császár
Gyöngyit és Aron Lászlót tudom kiemelni
- a már említett két főszereplőn, Nemcsák
Károlyon és Derzsi Jánoson kívül. Egy
kegyetlenségekkel teli. szín-házi
előadásban nem túl hálás feladat lírai
szerepeket megformálni, mert ezek
óhatatlanul halvány alakításoknak fog-
nak tűnni a többi karakter mellett.
Nádházy Péter és Maronka Csilla sem
kerülhette el ezt a veszélyt; líraiságuk
ellenpont lehetne, de jelenlétük nem tud
elég intenzívvé válni ehhez a funkcióhoz.
A további szereplők is valahol félúton
vannak a hangsúlyos színpadi jelenlét és a
hangsúlytalan szereplés között.

Valló Péternek és munkatársainak
zalaegerszegi Baal-előadása részletesen
kidolgozott, alapos munka, azonban
hiányzik belőle a reveláló erő, a nézőkre
gyakorolt „közvetlen és erős" - akár
értelmi, akár érzelmi -- hatás.

Bertolt Brecht: Baal (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Fordította: Jékely Zoltán. Díszletter
v
ező:

Valló Péter, Jelmeztervező: Laczó Henriette.
Dramaturg: Böhm György, Zene: Dörner
György. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Nemcsák Károly, Nádházy
Pe ter, Maronka Csilla, Derzsi János, Sop-
roni Ági m. v., Áron László, Farkas lgnác
Pálffi Zoltán, Latabár Árpád, György János
Császár Gyöngyi, Bihari Ágnes, Zámbó
Lilla.

KOVÁCS DEZSŐ

Változatok
a kiszolgáltatottságra
Harold Pinter egyfelvonásosai
a tatabányai Orpheusz Színházban

„Valami történik" - ezek az első, szim-
bolikus jelentésű szavai az Afféle Alaszka

kómából ébredő hősnőjének, Deborahnak.
Később, lassan megvilágosuló tudatába
villan a felismerés: „semmi sem történt
velem. Nem voltam sehol." A
nyárspolgári külvilág „józan" ítéletét ke-
zelőorvosa, Hornby tudatosítja számára:
„Maga ... nem volt jelen, nem vett részt
semmiben. Mi voltunk azok, akik
szenvedtünk."

A dráma történéseinek logikai íve a
jelenlétvesztés fölismerésétől az énazo-
nosság kereséséig terjed; a furcsa, extrém
drámai szituáció (az amnéziás tudat
küzdelme a jelenlét visszaszerzéséért, majd
a megváltoztathatatlan viszonyok
tudomásulvétele) modellértékű esemény-
sort vetít elénk a személyiség huszadik
századi fenyegettetéseiről, elveszítésé-ről.
A pinteri szöveg alighanem legfontosabb
mondata ez a talányos, a történéseket
lebegővé, megfoghatatlanná eme-lő
mondat: „Valami történik."

A dráma
ezáltal, majd a befejezés hasonlóan
szimbolikusan elvont mondatai révén kap
metafizikai vetületet. A pinteri drá-
maszerkezet persze konkrét, lokalizálható
történetet is hordoz, de igazi lényege a
szüntelen végbemenő történés, a lelki-
pszichikai késztetések befejezetlen, lezá-
ratlan, szüntelen folyamata, melyben a
szüneteknek, a csöndeknek éppúgy jelen-
tése van, minta cselekvéseknek, a gesztu-
soknak, a kimondott szónak. Ezek a szü-
netek és csöndek roppantul „elevenek" és
,beszédesek": a lényeges drámai el-
mozdulások ezek alatt mennek végbe, még
akkor is, ha a játék külső képe közben
mozdulatlanságot és változatlanságot
mutat. Az Afféle A la s zka legsebezhetőbb
dramaturgiai mozzanata alig-hanem éppen
maga a cselekmény, a századelőről
„kölcsönvett" abszurd történet; talán nem
véletlenül illesztette a dráma szövege elé
maga az író a sztori epikai hátterének
„magyarázatát", minta játék
kiindulópontját, ahonnét elrugaszkodva
fölépítheti a maga univerzumát.

Ennek a Harold Pinter-i világmetszet-nek
az alapelemeit s hordozóit már jól
ismerjük, többek között A gondnokból,


