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• KRITIKAI TÜKÖR •

z indián törzsfőnökök - a darabban eredetileg
arasztok - igen szórakoztató magánszámot
dnak elő a szürreális kékes derengésben, de
gyszerűen nem tudni, mit keresnek a történet-
en. A bányászra és fogorvosra egyaránt emlé-
eztető favágók lobogó gyertyával ékes sisakja
oénnak persze jó, még cigit is lehet gyújtani ve-

e, ám az égvilágon semmi köze nincs Baal drá-
ájához. De még az elidegenítéshez sem: sal-

ang.
A címszereplőt meghagyja a rendezés a ma-

a naturális, néha csupasz valójában, a
úlesztétizált „felépítmény" ellenpontjaként. Neki
ellene élettel megtöltenie, sodrásával
sszefognia, amit Brecht - epikus drámáról

évén szó - nem-igen szerkesztett egybe, s amit
színpadi meg-valósítás során bevetett

eghökkentő, kizökkentő trükkök még jobban
zétforgácsolnak. Kaszás Attila egyfelől hozza a
igura szokásos külsőségeit: lepusztult és
lhanyagolt, csatakosan lóg a haja, nyitva a
adrágja, lazán belevizel a pléhvödörbe.
ásfelől sajátos és érdekes Baal: alkatánál

ogva nem robusztus őshím, aki már fizikai
egjelenésével letaglóz. Villogó kék szemű

ortárs értelmiségiféle, aki dacos és dühös. Nem
rettenetes élvező", ahogy Brecht nevezte el hő-
ét, mert nem élvez. Hivalkodó világmegvetés
űti, nem túláradó erotika. Dühödt cinizmussal
eszi magáévá a nőket, önmaga előtt is bizonyí-
andó: minden nő romlott, a világ romlott. Ő is
omlott, de legalább őszinte. S a polgári lét pró-
aisága helyett ő a kocsmaudvarokról feltekintve
egalább meg-megpillantja a violaszín, majd
gyre feketedő eget. Van benne valami a lázadó
amaszok megható éretlenségéből.

A színészek zöme többé-kevésbé stilizált,
ondosan beállított effektusként vesz részt az
lőadásban, a főbb szereplők kivételével általá-
an számos epizódszerepben. Börcsök Enikő az
stoba polgárasszony típusát képviseli az
sszonyok sorában, a maga szinte maszkként
iselt, bután csodálkozó arcával. Kerekes Éva a
oglárlellei előadásban is Johanna volt, most át-
entette a Baalba a heilbronni Katica ártatlan-

ágtól tündöklő orcáját és tágra nyitott szemét.
ap Vera riadt Sophie-ja tornagyakorlatot vé-
ez, térdei erősségét bizonyítandó, a Baal által
sszeállított szedett-vedett öltözékben kedves
ábuként közlekedik, alakja vizuális jel: íme, a
ő, akit kivetkőztettek magából. Eltaszíttatása

elenetében, miután „brechtesen" körbevonszol-
ák a színpadon, egy mondatban végre megszó-
alhat az igazi hangján, s eljátszhatja a szerepét:

megadó szenvedést, az esdeklő vádat.
Az első felvonásban még egyre-másra lépnek

e nők, férfiak, gyerekek és vénasszonyok a fő-
zereplő életébe, díszítetlenebbek és sűrű at-
oszférájúak a kocsmai tobzódások, sallangta-

anabbak és nyersek a padlásszoba-jelenetek;
tt még érdekes, ki ez a vad ember, aki ilyen jól

énekel. A második felvonásra azonban Baalról
már mindent tudunk, meghasonlása, szétesése
pedig nincs kibontva. Ekkor Alföldi Róbert élteti a
történetet egy ideig Eckhartként. Kinőtte egykori
kamaszos nyegleségét, és érdekes, ahogyan
ki-hívó mindent akarása Baal mellett lefárad,
szét-silányul. Az ugyan nem derül ki, kicsoda ő
valójában: Baal jó szelleme? Baal rossz
szelleme? Vagy csak a szeretője? Akkor viszont
miért ő? Homályba vész az is, ahogy a színház
lassan át-dereng szemnek kellemes, de
semmitmondó térré, ahogy elszivárognak belőle
a gondolatok, s ahogy fokozatosan leül ez a „jól
megcsinált" Brecht-előadás.

átyás, a király álruhában cukrászdába jár
és süteményeket pusztít. A kincstár
számlájára, persze. Az elfogyasztott
ínyencségek sora tekintélyes, úgymint:
lúdláb, őznyelv, medvetalp, rigójancsi, is-

ler, alagút, indiáner, gesztenyeszív, szerelmes-

Rudolf Péter (Mátyás) és Szarvas József (Csu-
lánó)

Bertolt Brecht: Baal (Vígszínház)
Szövegkönyv: Böhm György, Almási-Tóth András,
Rácz Erzsébet, Eszenyi Enikő. A verseket fordította:
Kurdi Imre, Eörsi István, Csorba Győző. Díszlet: Ken-
taur. Jelmez: Bartha Andrea. Zene: Ákos. Mozgás:
Gyöngyösi Tamás. Tánc: Halász G. Péter. Szcenika:
Krisztián István. Világítás: Móray Ernő. Hang:
Várszegi Miklós. Trükk: Kasztner Károly. Rendező:
Eszenyi Enikő.
Szereplők: Kaszás Attila, Alföldi Róbert, Anger Zsolt
f. h., Barta Mária, Borbiczki Ferenc, Börcsök Enikő,
Halász G. Péter, Horváth Anikó, Hullan Zsuzsa, Kálid
Artúr, Kerekes Éva, Pap Vera, Pápai Erika, Széles
Tamás f. h., Szénási Katalin, Vallai Péter, Viszt
Attila.

levél. S csak ezután jön az epertejszíntorta, de
azt már nem eszi meg, hanem díszdobozba cso-
magoltatja, hogy hazavigye asszonyának. Mind-
erről lakája és tábornoka számol be; utóbbi be-
nyújtja lemondását, nem tudván garantálni a
szüntelenül „civil" kalandokba bonyolódó,
álruhában kicsapongó felség személyi bizton-
ságát.

A mesében persze minden lehetséges. Még
az is, hogy Mátyás telefonon rendeljen ma-

KOVÁCS DEZSŐ
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gának és mátkájának esküvői lakomát s öltözé-
ket, vagy biciklikerekes páncélszekrényből húz-
zon elő egy üveg sört, miközben tábornokával
tárgyal. Az Országalma istenadta népének el-
suttogott párbeszédeiből fölsejlik a vízió, amint a
mesebeli, igazságos Mátyás balján Kinizsivel,
jobbján Kossuthtal fölvonul a török ellen, s legyő-
zi az ellenséget, amint illik. Igaz, a legendás ki-
rályról azt is elregélik még, hogy álruhában kol-
bászt lopott a piacon egy kutyától.

Kárpáti Péter cigány népmesékből szőtt laza
jelenetfüzért az Országalmában. Az első felvo-
násban az ifjú királyfi főhadnagyi álruhában csa-
varja el a szegény cigány Csulánó szépséges lá-
nyának fejét: hét napon át tart a vigalom („pecse-
nyét faltak a kutyák, konyakot vedelt a macska"),
hét éjszakán át a nász a szénapadláson, aztán
Mátyás után csak egy poronty marad meg az
ajándékul hátrahagyott országalma, mellyel ci-
gánygyerekek fociznak. A második részben -
kilenc hónap és huszonöt év telt el közben, tudat-
ja a narrátor - Mátyás budai palotájában ücsö-
rög, díszes koronával a fején, fürdőköpenyben
(jelmez: Kárpáti Enikő), s a szüntelenül nyafogó
Beatrixszel civódik; néha kilóg a palotából egy-
egy álruhás kalandra, meghívja mulatni az egész
Sánta Kutya kocsmát (szokás szerint a kincstár
kontójára), lányokat szöktet meg a moziból, ta-
lálkozik az ördöggel, egy épp akasztásra váró ló-
kötő cigányfiúban pedig fölismerni véli tulajdon
fiát. Kegyelmet ad, s mindjárt össze is házasítja a
balkézről fogant királyi csemetét egy kéznél levő
unokahúggal.

A fordulatos, mulatságos történeteket, Má-
tyás és a szegény cigány lótolvaj, Csulánó ka-
landjait nagy bajszú narrátor, Jakab meséli el. A
főiskolás rendező, Simon Balázs a darabbeli ci-
gányfolklórt s cigányrománcot emeli át játékos
groteszkbe, majd börleszkbe. A színpadot a szí-
nészeken kívül bábokkal népesíti be, de látha-
tunk az előadásban tortacsatát, gólyalábakon
lépdelő rendőrt, hosszú orrú kalucsniban térden
járó katonát is; ketten lovacskaként ügetnek elő,
báb-cigánygyerekek viháncolnak, borzas kutyák
megszólalnak, két hatalmas bőrönd pedig
kaffogó vérebbé vedlik át, hogy alaposan megté-
pázza az álruhában lopakodó Mátyás gúnyáját.
A történéssor egy-egy kulminációs pontján a
szereplők vad táncba kezdenek, hogy az ördög
és a narrátor szaxofonos kíséretére precíz kore-
ográfia szerint végigtombolják a Fája térdem ka-
lácsa, olyan, minta pogácsa kezdetű nótát.

Kárpátinak kifejezetten szerencséje van a
rendezővel: Simon rengeteg szcenikai ötlettel,
játékos geggel és leleményes fordulattal dúsítja
föl a darabot, amely szintén nem szűkölködik a
bakugrásos játékokban, csavaros nyelvi fordula-
tokban (leszámítva talán az „ide figyelj, főjegyző,
te most mindent főjegyző"-típusú kínrímeket).
Kárpáti vígszínházi díjnyertes darabjának leg-

Jelenet az előadásból (Koncz Zsuzsa
felvételei)

főbb erénye, hogy ügyesen aknázza ki és jeleníti
meg színpadon a népmesei történet mélyén bú-
jócskázó történelmi groteszket, a mesehősfigu-
rák naiv báját, s a cigányfolklórba sűrített
fantasztikumot. A népmesére adaptált
dramaturgia persze alaposan behatárolja a
szerző mozgásterét: a figurák jelleme, karaktere
a cigány népmese vi-

lágképéhez simul, a dráma szerkezete, építke-
zésmódja pedig a mesék logikáját követi. Ezért
aztán elsősorban a rendezőn s színészein múlik:
librettó vagy sziporkázó játék szövegkönyve
lesz-e az Országalmából.

A főiskolás rendező - Szász Zsolt bábterve-
zővel szövetkezve - valóságos tűzijátékot vará-
zsolt a darabból a Pesti Színház színpadára. Ha
nem lenne némiképp blaszfemikusan eufemisz-
tikus, azt mondhatnám: jelentkezésével immár
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harmadik olyan ifjú rendező tűnik fel a magyar
zínház egén - a Szentivánéji álmot színre vivő
sányi János s a Csongort megjelenítő Novák
szter után -, akinek valami eszébe jut egy
zíndarabról. Simonnak főként a népmesei gro-
eszk szcenikai megformálása gyújtotta föl a
épzeletét: nemcsak azt találta ki, hogy az élő
zereplők mellett a bábok dramaturgiailag hite-

es megjelenítői lehetnek a népmesei figuráknak,
anem azt is, hogy emberek és bábok együttese

étrehozhatja a játék groteszk vízióját. Mást se
ellett hát tennie, mint picit közelíteni a

átékosokat a bábokhoz és a bábokat az
mberekhez, majd mindkét csapatot erőteljes
ramaturgia szerint együtt mozgatni. Csulánó
áza népének apró porontyai úgy szaladgálnak
z asztal körül, s úgy iszkolnak egy kupacba,
intha nemis poétikus bábok, hanem egy

elgyorsított film eleven gyerkőcei volnának. A
osszú gólyalábakon sétáló rendőr előbb
atalmas gólyalábait hajtogatja be az
jtónyíláson, s csak utána magaslik fel a
zínpadon; a térden járó emberke szinte gurulva
özlekedik, akár egy szélsebes törpe: emberek
s bábok harmonikusan játszanak együtt. A já-

ék elején Csulánó elmondja három kívánságát a
alacskának, miszerint szeretne egész nap he-
erészni, s reggel, délben, este ágyikóba kapni a
inom falatokat. A színpadot határoló díszletfal-
ól ekkor ajtók nyílnak, s szembő l látjuk, amint
gyban fekszik egy nagy bajszú legény, a szom-
zéd cellában pedig Csulánó csíkos rabruhában.

Szerencsére a rendező nemcsak a bábok
ozgatásában, hanem a szereposztásban, a

zituációk kidolgozásában s a játék ritmusának
egteremtésében is remekelt: az összeszokott

ígszínházi társulat produkciója valódi csapat-
unka. Rudolf Péter Mátyás királya és Szarvas

ózsef Csulánója a mulatságosan csúfondáros
s játékos előadás legerőteljesebb figurái: Ru-
olf csodálkozó, kíváncsi tekintetű, habókos ki-
ályfijára leginkább a hozzá írt szerelmes levelek
egszólítása illik („Matyi, mért nem mosdol?"),
zarvas kópés Csulánójából pedig nem hiányzik
em az együgyűség naiv bája, sem a csavaros
szjárás rafinériája. Megszeppent, csámpás ló-

olvaj, de jó szakember és derék apa: szívesen
agyná örökül a „szakmát" csemetéire; míg saját
nokájaként, királyi sarjként dörzsölt vagány. lgó
va duzzogó Beatrix királynéja bájosan fensé-
es és kacagtatóan nyafka, Murányi Tünde Lolá-

a kalapdobozait pakolva rutinosnak tűnő barát-
ő, Kútvölgyi Erzsébet egykedvű vidámsággal
öfékelő pipás cigányasszonya, a főiskolás Kéri
itty lobogóan szenvedélyes és álmodozó
enyasszonya, Cserna Antal népmeseien ak-

urátus narrátora szuggesztív figurái a (külö-
ösen az első részben) jó tempójú játéknak.

A koreográfia Balogh Béla és Balogh Katesz
unkája: a Pesti Színház nézői gyönyörű egzoti-

us táncokat is láthatnak- de ez mára desszert.

Kárpáti Péter: Országa/ma (Pesti Színház)
Koreográfia: Balogh Béla és Balogh Katesz. Díszlet:
Galambos Péter. Jelmez: Kárpáti Enikő. Bábok: Szász
Zsolt. Szcenika: Kisztiáni István. Világítás: Móray Ernő.
Zene: Sebő Ferenc. Rendező: Simon Balázs f. h.

ódfelett bíznak a szövegben a Madách
Kamara színpadán. Nem alaptalanul.
Anouilh Becket-drámája remek mű, szel-
lemes, könnyed dialógusokkal, bölcs ci-
nizmussal, kellemes eleganciával, fájdal-
mas szarkazmussal és mérhetetlen

iróniával, ám ez nem az abszurd iróniája, amely
csak véresen komoly előadásban hatásos; ez
csupa-csupa önreflexió. (Az „ön" itt persze mi
vagyunk, a mindenkori társadalom, országra,
nemzetiségre való tekintet nélkül, amely Anouilh
drámája által próbál eltöprengeni politika és etika
viszonyáról, a jogrend mibenlétéről vagy éppen
állam és egy-ház kapcsolatáról a hatalmi és
tulajdonviszonyok fényében.) Nyugodtan lehet
tehát bízni eb-ben a szövegben, ám annyira
azért mégsem, amennyire Kolos István
rendező tette, amikor csaknem korrekten - mert
azért némi (nem fölösleges) dramaturgiai
beavatkozással -, szín-pompás
képeskönyvként állította színpadra a művet.
Hogy az beszéljen önmagáért. Beszél is
persze, de csak úgy, nagy általánosságban.
Ahogy azoknak a problémái szoktak ránk hatni,
akiket nem ismerünk, semmi közünk hozzájuk,
de érveiket, igazságaikat azért tudjuk értékelni,
csak éppen nem vagyunk érintettek az ügyük-
ben. II. Henrik és Becket Tamás hatalmi harcnak,
politikai játszmának és személyes konfliktusnak
is izgalmas kapcsolata, barátsága, majd szakítá-
sa úgy általában rendkívül érdekes kérdéseket
vet fel, csakhogy a dolgok úgy általában ritkán át-
élhetőek akár a színész, akár a néző számára.
Az Anouilh által az ötvenes évek végi Franciaor-
szágban megidézett XII. századi történelmi sze-
replőknek konkrétan 1995 Magyarországán kell
érvényesen megjelenniük és megszólalniuk ah-
hoz, hogy a közönség ne pusztán jól csengő
mondatokra figyeljen föl a kívülálló szemlélődés
közepette - ilyenfélékre például: „haszontalan
folytatni az olyan vitát, amelyben egyik fél sem
hallgatja meg a másikat" -, de „cinkosává" vál-
jon a színháziaknak, részesévé a színpadon te-
remtett világnak.

Szereplők: Cserna Antal, Gesztesi Károly, Szar-
vas József, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Ké-
ri Kitty f.h., lgó Éva, Murányi Tünde, Király Attila,
Sipos András, valamint Pályi János, Bartha An-
tal, Bodnár Zoltán, Csák Zsolt bábművészek.

Nem az a baj, hogy Szakács Györgyi kultúr-
históriailag is pompás ruhái messzire röpítenek
az időben - teremhetne a néző is ott, ahol a
szín-padiak akarják, ha magukkal viszik, ha
„beveszik" a játékba. Aminthogy a két
főszereplő, Mácsai Pál és Hirtling István, Becket,
illetve II. Henrik megformálóinak színészi
tálentuma is alkalmas-nak ígérkezik arra, hogy
kortársként szólaljanak meg, s hogy
megszólítsanak bennünket, királyi, főúri,
egyházfejedelmi díszben akár. A megszó-
lalással nincs is baj, a megszólítással annál in-
kább. Mert úgy általában valóban kortársi meg-
szólalás az övék, amennyiben semmi - vagy
legalábbis kevés - öblögetés (Hirtlingnél azért
akad, s nehezen eldönthető, hogy ez Henrik ön-
reflektált kívülállásának vagy a színész kívülállá-
sának megnyilvánulása-e), semmi deklamálás
vagy ilyesmi. Mácsai Becketje úgy általában
megnyerően okos, szellemes, kellően cinikus,
érzékeny és rejtélyes, s mindenekfelett szaksze-
rű - szerepe szerinti politikusként és színész-
ként egyaránt-, Hirtling Henrikje pedig szeszé-
lyes, szertelen, de elég bölcs ahhoz, hogy tudja,
mit ér környezete, s mit Becket. (A már említett
kis dramaturgiai beavatkozás következtében ki-
csit gonoszabb, minta darab szerint: még a Bec-
kettől éppen elragadott Gwendoline jelenlétében
hozatja be a csere másik tárgyát képező szász
lányt, jóízűt srófolva Gwendoline fájdalmán, s
rontva Becket helyzetén, akiről csak mi tudjuk, mi
volta valódi célja a szász lány ajándékul kérésé-
vel.) Úgy általában eljátszatik kapcsolatuk is a
maga összes talányával, csak éppen konkrétan
maradnak e talányok megfejtetlenek, mert az ef-
félék is csak egy-egy értelmezési kísérlet által
fejthetők meg. Márpedig ha túl sokáig kukkol be-
le egy kívülálló olyan helyzetbe, amely számára
nehezen (vagy túlságosan is könnyen) átlátható,
előbb-utóbb elunja magát, és a leskelődés ér-
dektelenné válik.

Nem vonom kétségbe, hogy a próbafolyamat
során Becket és Henrik kapcsolatának lehetsé-
ges motivációi mérlegeltettek, ám az ered-

SZŰCS KATALIN

ÚGY ÁLTALÁBAN...
ANOUILH: BECKET VAGY ISTEN BECSÜLETE


