
fennálló rendhez csak átmeneti, és első
adandó alkalommal élnek a változó helyzet
adta lehetőséggel. Csapó János Bakterje
pedig maga a megtestesült változó
viselkedésű kisember (kispolgár), az elé-
gedetlen, a gyáva, de harcolni vágyó, az
öntudatlanul öntudatos, olykor forradalmi
hevülettel teljes.

Az utolsó képben az előadást uraló
vasszerkezet alatt összegyűlik mindenki. A
barikád a sorompóból épült. Fölismer-
hetetlen színű zászlócskák raja, útmutató
táblácskák mindenütt: még egy földgömb
is van a színen, bizonyára szimbólum-ként.
Egymásra talált szerelmesek, forradalmat
éltető tömeg, szabadságukat kivívott
harcosok, lelkes gyerekek. S mind-
eközben az idő nem haladt azon az órán,
amely Mucsa városka felirata alatt áll. Mit
sugall e szinte szatirikussá növesztett
élőkép, e látomás? Oly sok mindent, hogy
már szinte nagyobb a káosz a fejünkben,
mint a színpadon. Miről beszélt a rendező?
A szabadságról? Vagy csak a
szabacságról? A tömegekről mondott
ítéletet, az emberek félelméről, tehetet-
lenségéről, hőzöngő bátorságáról? A de-
mokráciára éretlen népről?
A korabeliről, a miénkről? Vagy netalán az
értelmiség szerepéről a forradalomban? A
hatalom örök mechanizmusáról?
Bizonyára mindenről egyszerre. Talán ez
volt a baj.

Az előadást kétszer néztem meg, hogy
„üzenetét" megfejthessem. Nem ironizáló
fordulatnak szánom ezt a mondatot, csupán
annak érzékeltetésére, hogy a mű sokszálú
cselekménye, a gyakran túlburjánzó ötletek
világos megértése erős koncentrációt
igényel. A néző azonban nem
kényszeríthető erre. Ő csak egyszer látja az
előadást. S bár Galgóczy a napi politikához
való intenzív hozzászólás igényével és
tehetséges teatralitással állította színre a
művet, a néző mégis sok nyitott kérdéssel
a fejében távozik. De legalább vannak
kérdések!

Nestroy: Szabaccság Mucsán (miskolci Nemzeti
Színház)
Fordította: Viola József. Zene: Melis László.
Díszlet: Juhász Katalin m. v. Jelmez: Kónya
András m. v. Mozgás: M. Kecskés András.
Rendezte: Galgóczy Judit.
Szereplők: Karczag Ferenc, Fehér Ildikó, Ma-
tus György, Csapó János, Balogh Csilla, Sallós
Gábor, Péva Ibolya, Zborovszky Andrea,
Galkó Bence, Vass Péter, M. Szilágyi Lajos,
ifj. Mucsi Sándor, Szegedi Dezső, Komáromy
Éva, Hidvégi Elek, Németh Mária, Hajducsek
Györgyi, Papp Györgyi, Balla Renáta, Egers-
zegi Judit, Zubornyák Zoltán, Mikola Róbert,
Bodó Séra László, Szemán Béla, Ónody
László, Baksy Ákos, Baranyi Péter, Pécskay
Tibor, Farkas Sándor.

SZÁNTÓ JUDIT

Így kellene szórakoztatni

Christopher Hampton Teljes
napfogyatkozása az Ódry Színpadon

Az ókori Athénban, a reneszánsz Lon-
donban vagy Madridban állítólag a nép
töltötte meg a nézőtereket, s úgy szóra-
kozott Szophoklészon, Shakespeare-en
vagy Lope de Vegán, mint a mai, össze-
hasonlíthatatlanul csekélyebb számú át-
lagközönség Neil Simonon vagy Agatha
Christie-n. Boldog idők, vissza nem hoz-
hatók! A XIX. században mindenesetre
szétvált az elitszínház és a szórakoztató
színház közönsége, a XX. század máso-
dik felében pedig már az is a kulturális
elithez számíthatja magát, aki egyáltalán
színházba jegyet vált. Ha egy stadionnyi
(amfiteátrumnyi) nép focimeccs helyett
váratlanul Szophoklészt kapna, felkelés
törne ki-de Peter Shaffertől se lennének
boldogabbak. A legföljebb százötven
éves szórakoztató színház hovatovább a
magas kultúra kevés megmaradt megnyi-
latkozása közül az egyiknek számítható.
Jó lenne, ha ezt az elitszínház rajongói is
elismernék végre-s legalább ilyen jó len-
ne, ha a szórakoztató színház eszerint is
becsülné önmagát.

Közös a nemezis is: „magas" dráma és
„szórakoztató" dráma (a kifejezések
munkahipotézisek csupán) egyaránt baj-
ban vannak. Az utóbbi igazi szülőföldje
az angol, amerikai és francia bulvárok tá-
ján keresendő; e színi kultúrák egészséges
pragmatizmussal mindig is elhatárolták
magukat az éles elhatárolódástól. Épp
Christopher Hampton dühösen tagadta
egy nyugatnémet újságíró előtt - nem azt,
hogy ő bulvárszerző lenne, ha-nem azt,
hogy ilyen megkülönböztetés egyáltalán
létezik. Bölcs magatartás: az eredmények
legalábbis azt bizonyítják, hogy az
angolszász és francia szórakoztató
színház mesterei, Feydeau-tól és Oscar
Wilde-tól Salacrou-n, Anouilh-on,
Maugham-on át Robert Boltig vagy épp
Hamptonig sokkal könnyebben lendültek
át a fajsúlyos dráma felé, mint a meg-
különböztetésre oly kényes németek vagy
a mércéket innen nyert magyarok hasonló
típusú szerzői - a német nyelvterület
szórakoztató drámaírása el-képesztően
nívótlan (emlékszik-e valaki a
Városmajorban egy nyárra feltűnt Hurrá,
fiú!-ra?), s a magyar szakma képviselői
mindmáig nem tudták megemészteni,
hogy Molnár Ferenc személyében egyet-
len nemzetközi rangú s mesterségéhez

angolszász módon viszonyuló szerző
emelkedik ki a mulattatás sivár mező-
nyéből.

Magyaroszágon még mindig nem elfo-
gadott, hogy a jó szórakoztató színház az
egyetemes drámaírás egyre jelentősebb
másodvonulata, s hogy szakmai mércéi
legalább oly igényesek, mint a „komoly"
drámáéi; például éppoly kevéssé tűri a
hazugságot! A technika ilyetén lebecsü-
lése együtt jár azzal, hogy a „komoly"
drámától viszont el sem várják a szakmai
biztonságot, sőt az valamiképp gyanús-
nak számít; innen ered például Háy Gyula
lebecsülése. Így aztán szórakoztató
színházunkat elönti a színvonaltalanság, a
hakniszellem, és ezt a kritika sokszor
számon sem kéri, abból kiindulva, hogy a
szórakoztatás alacsonyrendű funkciójába
kár is lenne nagyobb igényességet, szak-
mai kultúrát, fantáziát invesztálni. Kö-
vetkezésképp a szórakoztató és a -
mondjuk - művészszínház közönsége ná-
lunk sokkal markánsabban elválik egy-
mástól, mint Angliában vagy Franciaor-
szágban - holott az igényes szórakoztató
színház immár az egyetlen forrás, amely a
művészszínháznak még nézői utánpótlást
szállíthatna, hiszen ideális esetben a
Hamlet és a Bolha a fülbe koncepciózu-
san művészi előadása mind az alkotók,
mind a nézők számára átjárást biztosíthat
egyikből a másikba.

Félő, hogy mire e meggondolások ná-
lunk gyökeret ereszthetnének, mire meg-
tanulnánk a jó szórakoztató drámát (és
színházat) becsülni s a rossztól megkü-
lönböztetni; addigra a világrepertoár
egyaránt kifogy a „komoly" drámákból
csakúgy, mint az igényes színpadi lek-
tűrökből; legalábbis a világ színházi
műsorát figyelve egyre több baljós jelet
fedezhetünk fel. Ez egyébként azt jelenti,
hogy a szórakoztató műfajok szerzőinek
éppúgy meg kell küzdeniök a valóság
drámai megragadhatóságának nehézsé-
geivel, hiszen konfliktusanyaguk, temati-
kájuk éppúgy az adott korszak életviszo-
nyaiból ered. Igaz, e művekben több tér
nyílik az úgynevezett örök emberi vonat-
kozások feldolgozására, csakhogy
amennyire a „komoly" dráma egyre
kevésbé képes eligazodni az emberiség
nagy sorskérdéseiben, hasonlóképp az
emberi együttélés privátabb szférái is
egyre kevesebb színpadképesen szóra-
koztató valőrt kínálnak. Nem véletlen,
hogy korunk nagy szórakoztató sikerei
egyre kizárólagosabban a musical műfa-
jában születnek; a zenés-táncos kifejezés, a
látványos kiállítás ugyanis a tragikus
színezésű konfliktusokból is ki tudja csi-
holni e valőröket. Jól mutatják ezt az
olyan tömegsikerek, mint a West Side



Story, az Oliver, a Jézus Krisztus Szu-
persztár vagy a Nyomorultak, melyek
prózai változatai a maguk nyomasztóan
lehangoló mivoltában épp azokat a
nézőrétegeket riasztanák el, melyek a
zenés feldolgozáshoz lelkesen tódulnak.

A műfaj konjunktúrájának lassú ha-
nyatlását Christopher Hampton pályája
is jelzi. Az 1946-ban született szerző még
ma is viszonylag fiatal, reprezentatív da-
rabjait azonban éppenséggel (drámaírói
relációban) csodagyermeki korban írta:

huszonkét évesen, oxfordi diákként, a
Teljes napfogyatkozást, huszonnégy éve-
sen Az emberbarátot, huszonhét évesen a
Vadakat s végül harminchat évesen a
Hollywoodi meséket - melyet azóta sem
követett hasonló jelentőségű mű. A pá-
lyát elemezve feltűnhet, hogy Hampton -
akárcsak például Peter Shaffer, akihez
leginkább hasonlítható - nem életművet
ír, hanem egymástól független ötleteken
alapuló egyes drámák sorát; Rimbaud és
Verlaine kapcsolatáról vált át egy mai
diplomatarablási ügyre, onnan a II. világ-
háború hollywoodi német emigrációjára,
mint ahogy Peter Shaffer is a spanyol
konkvisztádoroktól szálldos csapongva
Mozart és Salieri szembenállására, a bib-
liai zsidó királyok regéire avagy egy mai
angol pszichopata kamasz fiú történeté-
re. Póriasan szólva mindketten azt írják,
ami épp az eszükbe jut, amit elegánsab-

ban úgy mondhatunk: minden téma jó
nekik, melyben lehetőséget látnak a
színvonalas feldolgozás és a széles kö-
zönségrétegeket csábító szórakoztatás
összeegyeztetésére. Életművükből hi-
ányzik a világszemléletnek az a meghatá-
rozó egysége, amely a századközépi
nagyrealista drámát, Miller, Dürrenmatt,
Williams, Sartre, Frisch, Osborne vagy a
nagy különutasok, Ionesco, Beckett,
Genet, Pinter életművét jellemezte.
Persze: épp itt a különbség a két vonulat

között. Fájdalmas viszont a fejlemények
hasonlósága: mindkét vonulat elapadni
látszik. Mindkettő mesterei elhallgattak,
vagy egyre gyengébb színvonalon alkot-
nak, gondoljunk bár Az érseki palota
mennyezetére vagy a Lettice és Lottéra;
utánpótlás pedig egyelőre egyik vonulat-
ban sem jelentkezik.

Szögezzük hát most tekintetünket arra,
ami megszületett, s ami csak most,
megírásához képest húsz év késéssel ke-
rült elénk: Christopher Hampton Teljes
napfogyatkozására. Ritka becsű objek-
tumról van szó: egy irodalmilag rendkí-
vül igényes, kitűnően megírt, virtuóz
technikai biztonságot mutató szórakoz-
tató drámáról. A huszonkét éves - élet-
korban épp két hőse között álló, s irántuk
tökéletes empátiával viseltetni képes -
szerző játszi könnyedséggel oldja meg a
valóban létezett híres emberekről szóló

drámák alapvető buktatóját, azt tudniillik,
hogy rendkívül nehéz dolog karizmájukat
a színpadon érzékeltetni. A szerep-lőnek
már színre lépésekor el kellene fo-
gadtatnia, hogy ő híres író, festő, zene-
szerző stb., amire épp a dráma műfaja
nem adhat lehetőséget, legföljebb a nézői
asszociációkban bízhat a szerző (s több-
nyire be is éri ezzel). E karizma híján vi-
szont a fényes nevű hős eljelentéktelene-
dik, érdektelenebb lesz, mint egy, az írói
képzelet szülte figura, akinek nagyra nö-
velése kizárólag a konfliktusra bízatott.

Christopher Hampton úgy képes szug-
gerálni két hőse jelentékenységét, hogy
mindvégig nem hangzik el egyiktől egyet-
len verssor sem (holott író hősöket min-
tázó drámák esetében ez is kedvelt fogás),
s ezt a jelentékenységet az a néző is
megérzi, aki se Rimbaud-tól, se Verlaine-
től egyetlen sort sem olvasott. Szin-te
csábít a megállapítás: tán nincs is szükség
a két márkás névre, éppúgy szólhatna a
mese egy akármilyen Paul úrról és Arthur
úrfiról, egy érettebb és egy kölyökkorú
férfi különös, tragikus kapcsolatáról -
csakhogy Hampton ennél sokkal
rafináltabban jellemez. Ez nem két
akármilyen, hanem két, egyéniségé-ben s
egymáshoz való kapcsolatában egyaránt
jelentékeny ember: magányos lázadók
egy szilárdan berendezkedett, tartalmában
és formáiban egyaránt kijegecesedett
társadalomban, mely őket a peremre
szorítja, s ők kétségbeesetten törekednek
rá, hogy ezt a marginális helyzetet
központi fontosságúvá alakítsák.
Tragédiájuk nem az, hogy a társadalom
ezt nem hajlandó tudomásul venni, ha-
nem az, hogy végül ők maguk sem képe-
sek hinni vállalkozásuk jelentőségében;
ez az oka Verlaine elzüllésének csakúgy,
mint az erősebb akaratú Rimbaud ama
döntésének hogy kísérletének véget vet.
Vagyis: Hampton képes volt a legnehe-
zebbre, arra, hogy Rimbaud és Verlaine
színpadi szempontból halott költői nagy-
ságát drámai magatartássá, cselekmény-
építő, konfliktushordozó erővé alakítsa.

A műnek nem külön, hanem az átfogó
elképzelés sikeréhez szervesen hozzátar-
tozó erénye, hogy Hampton mindkét
hősét úgy tudja beszéltetni, ahogy -
elképzelésünk szerint - valóban beszél-
hettek és viselkedhettek (volna), s hogy a
mesterien felépített cselekményív, a
szaggatott, erőteljesen drámai jelenetek
sora különféle áttételekkel kezdettől sej-
teti a konfliktus feloldhatatlanságát, a
tragikus kifejletet.

Ugyanakkor a darab - hiszen épp ezért
marad belül a színvonalas lektűrdráma
keretein - különösebb mélységgel nem

Kaszás Gergő Rimbaud szerepében



rendelkezik; érdekes egyéni „kettős ese-
tet" dolgoz fel végeredményben epizo-
disztikus jelentőséggel, s nem tud (alig-
hanem nem is akar) korszakos érvényű
művészdrámává tágulni (amilyen például
Geothe Tassója vagy Peter Weiss Höl-
derlinje); ebből a szempontból mélyebb
dráma hősei lehetnének a tetszés szerint
kiválasztott, aura (és életrajz) nélküli Paul
és Arthur urak. (Hasonlót mondhatunk el
Shaffer legjobb drámájáról, az
Amadeusról is.) A különlegesség domi-
nál; de hát épp ezáltal válik a mű elsőren-
dűen szórakoztatóvá. Ám: e nemben soha
rosszabbat!

Noha a szöveg, Gy. Horváth László el-
sőrangú, a két hős fajsúlyához nyelvileg
teljesen adekvát fordításában, már négy
év óta hozzáférhető, valószínűleg ké-
nyesnek minősülő témája volt az, ami tá-
vol tartotta színpadainktól; az általános
tabupusztulás légköre kellett akkor, hogy
Balikó Tamás rendezői vizsgája tárgyául
válassza. A vizsga kitűnően sikerült, sőt
az eseményekben oly sivárul szegény fő-
városi évad egyik csúcspontjának mond-
ható. Alkalmas lenne rá, hogy - a Stílus-
gyakorlat eleddig magányos példáját kö-
vetve - valamelyik kisszínházban, például
a Vigadóban folytassa nyilvános életét.
Kiválóan illusztrálhatná, hogy milyen le-
het az igazi szórakoztató színház: irodalmi
értékű, színpadi lehetőségekben gazdag
szöveg és a lehetőségeket maximálisan
kihasználó, légkörteremtő, sztárfor-
mátumú alakításokat kínáló előadás ta-
lálkozása. Hiába van ugyanis a jelen bu-
dapesti repertoáron legalább kéttucatnyi
szórakoztató prózai mű, ezt a mércét -
mint darab és előadás egysége - legföljebb
még az Úri divat és Az oroszlán télen üti
meg.

Az előadás legyőzi az Ódry Színpad
roppant barátságtalan, szegényes, min-
denfajta színházi bensőségességtől és
rendkívüliségtől garantáltan mentes kör-
nyezetét, bár nehezebben birkózik meg az
ugyancsak példátlanul mostoha színpadi
adottságokkal, melyeknél a főiskola
színpada már régóta jobbat, sokkal jobbat
érdemelne. Még Horesnyi Balázs igazán
takarékos, a minimális jelzésekre
szorítkozó díszleteinek változtatása is
nehézkesen, vontatottan, illúzióromboló
módon oldható csak meg, pedig ez egy
realista darab, amelynek hatásához
szükséges lenne az illúzió, nem szólva
arról, hogy a tervező és a rendező kényte-
len lemondani a kellékek, az atmoszféra
itt igen fontos hangulatteremtő elemei-ről;
ez a szegényesség az egyetlen ama-tőrízű
mozzanat az egyébként a legjobb
értelemben profi előadásban.

A Teljes napfogyatkozás - realista

konvencióinál, kötött, épp az egysze-
riségnél megtapadó szemléletmódjánál
fogva - nem tartozik épp a rendezői
színház csemegéi közé; ez egyébként ál-
talában is elmondható a szórakoztató
drámára. Balikó Tamást „negatív" érte-
lemben az a döntése dicséri, hogy nem is
próbál „koncepciót" erőltetni a műre,
melynek írói koncepcióját a forma és a
tartalom oly tömören hordozza, hogy azt
szétzilálni nem érdekes. Dicséri viszont,
immár „pozitív" értelemben, részben az
egyéni, szellemes darabválasztás, részben
- s ez itt a fődolog - a remek színészvá-
lasztás és a szinte hibátlan színészvezetés.
Miközben minden további részlet is álta-
lában finoman és pontosan, hibátlan
arányérzékkel kimunkált, az egyes jele-
netek egymásutánja s ami belőlük kiala-
kul: az előadás egésze szuggesztíven szól

két kivételes ember sorsszerű kapcsola-
táról.

A nagy színésszé, kivételes erejű és
egyéniségű jellemábrázolóvá érett Bal-
kay Géza kiválasztása Verlaine szerepére
mesterfogás volt. Balkay legnagyobb sze-
repeiben - Szoljonijtól Oronte-ig - ren-
geteget tud elmondani arról a gyenge em-
berről, akinek jellemét eltorzítja gyen-
geségének kínzó tudata. Ilyen figura
Verlaine is, azzal a többlettel, hogy nála a
jellem és az akaraterő gyengesége
tragikus ellentmondásban áll a látásmód
kritikus tisztaságával, a nagyratörő
művészi ambícióval, azzal tehát, ami a
darabban Verlaine nagyságát szuggerálni
hivatott. Az első perctől könnyű prédája
Rimbaud-nak, a sötét kamasz-
angyalnak, aki be-hálózza és testestül-
lelkestül birtokba veszi; s miközben
önmagának is hazudva

Györgyi Anna (Mathilde) és Balkay Géza (Verlaine) a Teljes napfogyatkozás című előadásban

Balkay Géza (Verlaine) és Kaszás Gergő (Rimbaud) az Ódry Színpad előadásában (MTI-fotó - Földi Imre felvételei)



és saját hazugságain ugyanakkor átlátva
kapaszkodik a polgári tisztesség, a férji és
családapai funkciók illúziófoszlányaiba,
önpusztítón zuhan egyre mélyebbre az
alkoholizmus és főképp a lényét magába
szippantó kapcsolat útvesztőjében. Eb-
ben a kapcsolatban ő, az idősebb, a kész
férfi a női elem, s korántsem csak szexuá-
lis vonatkozásban; ő áldoz fel többet ma-
gából, ő szenved többet, ő vár többet a
másiktól, mint az adni tud és akar; még
gyilkossági kísérlete is jellegzetesen fe-
minin bosszúgesztus. Balkay művészi
erejét mutatja, hogy a záróképben külső-
leg-belsőleg egyaránt maradéktalanul
érzékeltetni képes, mi történt Verlaine-nel
az utolsó előtti kép óta eltelt tizenhét év
alatt; látjuk, hogy a hős e tizenhét év
minden napján az eltűnt Rimbaud szug-
gesztiója alatt állt, s szétesett lényének
egyetlen összetartó eleme most is ez az
emlék.

(A fentiekben nehezen választható szét
Verlaine alakjának, illetve Balkay Géza
játékának elemzése. Ezért itt leszögezem,
ami Kaszás Gergő Rimbaud-jára is
vonatkozik: az amúgy is mozaikosan
tördelt szövegben sokszor csak közvetve,
implicite benne rejlő lehetőségeket telje-
sítik ki mindketten, rendezőjük segítsé-
gével, varázslatosan egyéni módon. Bal-
kay Verlaine-je, Kaszás Gergő Rimbaud-
ja szuverén műalkotás, legalábbis
társszerzői szinten. A figurákat jellemez-
ve tehát azt szeretném visszaadni, amit a
színpadon láttam.)

Rimbaud-t - aki tudatosan, hím módra
választotta ki magának Verlaine-t, s utána
úgy lép túl rajta, mint ahogy költői
működésének epizódját is képes nyomta-
lanul lezárni - élményszerűen kelti életre
a főiskolás Kaszás Gergő; az alakítás oly
bravúrosan tökéletes, színész és szerep
mind a külső megjelenést, mind a belső
tartalmat tekintve oly feloldhatatlanul
összeforr, hogy az emberben szinte fel-
merül a kérdés: lesz-e, lehet-e még vala-
ha Kaszás Gergő hasonlóan jó? Míg Ver-
laine csak lereagálja a kor és a művészet
ellentmondásainak kínzó problémáit, a
kölyök Rimbaud maga élezi ki, laborató-
riumi kísérletként, ezeket az ellentmon-
dásokat. Az első színpadi pillanattól vilá-
gos: ez a Rimbaud nem faragatlan falusi
kamasz, aki még nem tud viselkedni-egy
nagy költői kísérlet keretében egész ma-
gatartását formálja hatalmas provokáció-
vá. S míg Verlaine vonzalmában valóban
döntő szerepe van az érzéki szerelemnek,
Rimbaud minden bizonnyal nem is
homoszexuális, sokkal inkább - az erősen
érzéki Verlaine-nel ellentétben -
aszexuális, mint az angyalok; a férfiszere-
lem vállalása is hozzátartozik a világrend

kihívásához, melynek keretében prog-
ramszerűen éget fel mindent maga körül,
s e kísérlet jéghideg fanatizmusát Kaszás
Gergő hátborzongatóan érzékelteti. Az-
tán, miután kozmikus kísérletének min-
den aspektusát végigzongorázta, elveszti
érdeklődését; a Németországban játszó-
dó szakítási jelenet totális, fagyos érzé-
ketlensége félelmetes látvány; érződik,
hogy Rimbaud itt nemcsak Verlaine-nel,
hanem egész kísérletével leszámol.

Ami Rimbaud-val ezután történik, s
amiről itt húga számol be a záróképben:
afrikai üzletemberi tevékenysége, irtóza-
tos kínhalála már merő véletlen, ez már
nem Rimbaud; Rimbaud kiköltözött ön-
magából. Mikor a zárópercekben Ver-
laine felidézi őt magának, nem a valóban
élt kései Rimbaud jelenik meg, hanem az
egykori Rimbaud, a költő, a totális lázadó
s egyszersmind Verlaine egyetlen igazi
társa, vagyis az, aki valóságos halála előtt
már hosszú évekkel megszűnt létez-ni.
Ekképp ez a zárójelenet, mely nem
mentes némi szentimentális hatásvadá-
szattól (még az álom-Rimbaud is inkább
döfné át ismét késével Verlaine kezét,
semhogy megcsókolná - ahogy a túlvilági
Liliom is csak újból ütni tud, gyengédsége
jeléül), végeredményben azt a mozzanatot
ragadja ki a két géniusz életéből, melynek
halhatatlanságukat köszönhetik. Ez a
katarzis, a feloldás, amely mint-egy
megszünteti az önmagától elidegenedett
Rimbaud és a ronccsá vált Verlaine
önmagát túlélő éveinek sivár, értelmet-
lenségével csüggesztő hatását.

Bámulatos, ahogy a két színész színpadi
együttléte minden percében éli és építi ezt
a kapcsolatot; Kaszás Gergő végig
önazonosan, belső változás nélkül, kö-
nyörtelenül, illúziómentesen, mindent
alárendelve a lényegnek: önmaga művé-
szi kiteljesedésének, a valóság művészi
birtokbavételének - s Balkay Géza Rim-
baud mágneses egyénisége körül kábul-
tan forogva, szüntelenül a másik részvé-
téért, gyengédségéért, figyelméért har-
colva s saját gyötrődését, megaláztatását
ugyanakkor száraz iróniával kívülről is
megélve. A kapcsolat látszólag fejlődik,
alakul, drámai állomásokon megy ke-
resztül, de ugyanakkor a mozdulatlanság
drámaisága fűti: minden Rimbaud akarata
szerint történik, s igazi emberi kapcsolat
kettőjük között Rimbaud akaratából nem
jöhet létre. Az egyik fél azt a szenvedést
éli meg, melyet maga mért magára, a
másik jelleme parancsának s a nála
erősebb akaratnak engedelmeskedve
gyötrődik, s eldönthetetlen, ki szenved
jobban: az, aki a szó hétköznapi, emberi
értelmében boldog akart lenni, de nem
sikerült, mint Verlaine; vagy az, aki Rim

baud módjára eleve, tudatosan elzárkó-
zott a boldogság mint irreleváns életcél
elől.

A többi, típusra ugyancsak jól kivá-
lasztott s pontosan, ha talán nem is min-
dig elég figyelmesen instruált szereplő
közül kiemelkedik az ugyancsak főisko-
lás Györgyi Anna Mathilde-ja, a tipikus
libuska polgárasszonyka, akit a látszat
megmentésének vágya és saját érzéki
vonzalma valamivel tovább köt Verlaine-
hez, mint azt életszerepe előírná, de ezzel
egyéni tartalékai ki is merültek; utolsó
erőfeszítése után (és Györgyi Anna pon-
tosan érzékelteti, hogy ez valóban az
utolsó erőfeszítés lesz) nyomtalanul lép ki
férje életéből. Olsavszky Éva (Verlaine
anyósa) és Schnell Ádám (egy divatos és
felszínes párizsi literátor) rajzol még
hibátlan sziluettet; szerepe lehetőségein
leginkább Kerekes Éva Isabelle
Rimbaud-ja marad alul, aki nem tudja
érzékeltetni a prűd kispolgári aggszűzje-
löltnek különös fivéréhez fűződő ambi-
valens kapcsolatát. Ám ezek a részletek
még elmélyíthetők lennének arra az eset-
re, ha az előadás nem múlna ki az Ódry
Színpad mindenképp mostoha keretei
között - amit szívből óhajtanék. Részben
a produkció önértéke miatt, részben azért,
mert mércéjére szórakoztató színházi
dzsungelünknek (bár a lapály találóbb
kifejezés volna) égető szüksége lenne.
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