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BAALI SZEZON
BAAL

zezonja volt idén Brecht darabjának. Míg
a báli szezon télen van, addig a baali
szezon, úgy látszik, nyáron. Nyári darab
a Baal, hiszen a belőle áradó panteizmus
szabad-téri előadást kíván magának.

Vagy más, de szintén sok természetes
tényezőből építkező teret, mint erről szó lesz.
Persze az sem közömbös, hogy Isten szabad ege
alatt merrefelé kerül szín-re a Baal. hiszen
Zsámbékot és Gyulát nemcsak az köti össze,
hogy ugyanolyan bizarr narancs-sárga üléseken
kell helyet foglalni mindkét ját-szóhelyen, hanem
ez a két város van jelenleg mifelénk, ahol a
könnyű nyári előadások mellett hangsúlyt kap a
fajsúly is. És ez nyilvánvalóan kihat arra is, hogy
mely rendezők hívódnak nyári munkára erre a két
helyre. Szász János és Schilling Árpád éppen
ugyanannak a darabnak veselkedett neki, közel
egy időben, egymástól vagy kétszázötven
kilométerre. Illetve nem teljesen egy időben, mert
a két Baalnak van egy közös szereplője, Csányi
Sándor, aki színészként és gitárosként is
használ mindkét előadásban, de arra azért ő
sem lehet képes, hogy két helyen legyen
egyszerre. Es hogy pontosak legyünk, nem is két
Baalról van szó, hanem háromról, legalábbis két
és félről, bár igazából még több-ről, ha nem is
teljes Baalokról. Mondom: baali szezon.

Ilyen kicsi országban két rendező nem vélet-
lenül szokta ugyanazt a darabot választani. Kez-
dő detektívek rögtön előhoznák, hogy a Brecht-
centenárium évében vagyunk, és mindkét rende-
ző korábbi munkáiból kiviláglik, hogy fokozottan
érdeklődnek a szenvedélyek iránt, ugyan mit is
választanának a száz éve született mester proto-
kollból kínálkozó életművéből? Az előadásokból
kitűnik, hogy nagyon testhezálló feladat volt ne-
kik ez a darab, de a szálak mégis Székely Gábor-
hoz vezetnek. Az ő rendezőosztálya kapta
vizsga-feladatul a Baal jeleneteit. Schilling Árpád
pedig úgy gondolta, hogy szeretné előadássá
kiteljesíteni, amit rendező szakos hallgatóként
elkezdett, így került baalozni Zsámbékra, hogy
onnan Zsámbéki Gábor meghívja az előadást a
Kamra első őszi premierjének, aminek
következtében keletkezett egy „teremfoci"-
változat, az új körülmények minden előnyétől és
hátrányától befolyásolva. Szász Jánost viszont
külső okok eltérítették a gyulai felkérés kapcsán
eredetileg kiszemelt darabtól, és eszébe jutott,
milyen érdekes alapanyagból dolgoztak egy általa
látott főiskolai vizsgán. Schilling ezzel szemben a
gyulai Szász-Baalt látta akkor, amikor még
javában próbált Zsámbékon.

Nos, kedves Watson, akkor vegyük sorra, mi-
lyen bizonyítékokat találunk minderre a két elő-

Derzsi János (Baal) és Szabó Győző (Johan-
nes) Gyulán

adásban, de azt fogjuk találni, hogy nincsenek
áthallások, kölcsönzések, pedig ugye mindkét
irányban lehetnének. Két autonóm művész önál-
ló előadásairól van szó, olyan markáns stílussal,
olyan egyedi világgal, amelybe nemis lenne hova
belesuvasztani a lopottakat. Akkor viszont miért
érdekeljen bárkit, aki a három nézőtéren ült vagy
ülni fog (lévén a Kamra-Baal repertoáron, és
igazán érdekes lenne a jövő nyáron a másik
kettőt is felújítani), a szövevényes „történeti"
háttér, hogyan kerülgette egymást a két Baal-elő-
adás? Nos, mert a két előadás között nem plety-
kaszintű, hanem sokkal éteribb és minőségibb
összefüggések: párhuzamok és ellentétek van-
nak. Ezzel ugyan még nem mondtunk sokat,
hiszen kiválaszthatjuk a valóság tetszőleges két

sonlóságokat és különbségeket találni. Esetünk-
ben azonban a két rendező személyiségéből és a
darab természetéből eredeztethető párhuzamok
és ellentétek kifejezetten tanulságosak, nem csu-
pán a felszíni viszonyok taglalásának olcsó örö-
mét adják, hanem tűnődésre, bölcselkedésre
inspirálják az embert.

Baal, a különc

Különös mű ez, hiszen Brecht első, húszévesen
írt drámája, amelyen élete végéig dolgozott, és
számos változta maradt fenn. Darabként tulaj-
donképpen soha nem is készült el, csak egy
mitikus figura, a nevét pogány istenségtől örö-
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költ extrém és extra jellem
életéből vett jelenetek sorjáznak
sajátos műfajtalanságban. Ha
akarom, eposz, ha akarom,
megannyi kabarétréfa: irónia és
pátosz bonyolult összefonódása.
Dicsőül a barom, de azért csak
baromi marad. A Baal tehát
maga a befejezetlenség, annak
minden előnyével és hátrányával:
bizonytalan mű-faj, töredékes
szerkezet, többféle verzió. Hogy
a magyar nyelvű Brecht-kötetek-
ben szereplő Jékely Zoltán-féle
fordítás miért éppen ezt a
huszonnégy jelenetet és miért
éppen így tartalmazza, azt
homály fedi, de ennek nincs
különösebb jelentősége, mert ez
a huszonnégy jelenet amúgy is
sok egy elő-adásban: minden
rendező-nek létre kell húznia-
foldoznia a maga Baal-darabját.

Nincs tehát darab, csak egy
szimbolikus személyiség és az
áradó líra. Hiszen miért is
szerepeltetne valaki egy költőt a
darabjában, ha nem azért, hogy
raktáron lé-vő saját verseit a
szájába ad-ja? A Baal egyetlen
versnek is tekinthető, amelyben
bonyolult motívumrendszerek
gabalyodnak egymásba. A
nedvesség mint alapminőség
jelenik meg: alkohol, testnedvek,
folyóvíz, eső, és
ehhez kapcsolódóan makacsul
visszatérő képzet a rothadás, a
szerves bomlás felidézése. A
mocskos mállás ellenpontjaként
pedig a tisztaság, a fehérség.
Fehér ingek, fehér felhők, fehér
térdek, fehérágy. Számtalan összefüggésben
bukkan fel a halál a szövegben, Baal mintha az
egész darabban a halálára készülne (végül is mi
mást jelent élni?). Hosszan elemezhető ugyan a
darab lírai motívumrendszere, de ez
szerkezetnek még kevés. Ha van szerkezet,
akkor azt a bűnök elő-számlálása adja. Nincs
olyan a kisebb és nagyobb bűnök közül, amit
Baal el ne követne. Különösen a paráznaságot,
azon belül a különféle fíliákat részesíti előnyben.
Ez a mozzanat mutat rá a darab sebezhetőségére.
A pornó mint műfaj azért unalmas, mert nagyon
szűk a mozgástere, nem egyéb
sablonkatalógusnál. Elölről vagy hátulról. A
pornó természetéből következően személytelen,
és ettől igen hamar érdektelenné válik. A
Baalban is ott kísért, hogy az önmagukért

való bűnök egymásra halmozódásával egyfajta
kozmikus pornóvá és ezáltal érdektelenné váljon.
Ami ettől megmenti, az az egyes jelenetekben
ábrázolt pontos helyzet. Minden töredékben éles
és egyértelmű konfliktus rajzolódik ki, ezért is
megfelelő vizsgaanyag ez a Brecht-darab. Külön
minden szilánkja jól megcsinálható, de magában
a darabban nincs kódolva, miként állnak ezek
össze.

A Baal legalább annyira rossz darab, mint
amennyire jó. Esetében egy ponton túl talán már
nem is érdemes a szerző érdemeiről vagy hibái-
ról beszélni. A Baal mint darab túl van azon, hogy
rossz vagy jó legyen. A Baal van. Az általam
babonásan tisztelt Shakespeare némely művéről
időnként leírom, hogy rossz darab, emiatt töb-

ben fel szoktak hördülni. Pedig
korántsem céltalan lázongásról,
a kultúrhagyomány
megkérdőjelezéséről van szó,
hanem éppen elfogadásáról. Úgy
is dráma-számba veszem a
Shakespeare-művet, hogy néző-
pontomból rossz darabnak
látszik: vagy azért, mert tér-ben,
időben távoli színházi kultúrában
született, vagy azért, mert
helyenként szimplán rossz, nincs
jól megírva. Shakespeare da-
rabjainak zöme azonban nem
csorbul attól, ha ki-mondjuk
róluk: bizonyos te-
kintetben csapnivalóak, mert túl
vannak már azon, hogy jó vagy
rossz darabok
legyenek. Felhasználhatóak, el

lehet játszani velük a szerző
szándékaitól és egyéni sikereitől
függetlenül. Shakespeare nem
rossz vagy jó, Shakespeare
használható és játszható.
Shakespeare van.
Ide jutott el Brecht is ezzel
az első darabjával, illetve az
eljutás rossz szó, mert ilyes-
mire nem lehet törekedni. Az
általánosérvényűség kelet-
kezik. Lehet tudni, ki volt az
eredeti mintája a figurának,
Brecht kicsit magát is beleír-
ta Baalba, illetve azt, ami
szeretett volna lenni, ráadá-
sul mindannyian ismerünk
Baalokat magunk körül, de végső
soron Baal mi
magunk vagyunk. Baal az
egyetemes emberi
megismerés szimbóluma lett.

Amit kipróbálok és
megismerek, azt birtokba veszem és megszere-
tem, ezért gyönyörködtetni fog. A Baal annak
bemutatása, hogyan fekteti két vállra az esztéti-
kum a morált. Mindegyikünkben ott van minden
perverzió lehetősége, aztán vagy kibújik belő-
lünk, vagy nem. Ki kell csalogatni az állatot,
mondja Baal, de az embert érti rajta. Az ember-
állatot. Nem valami ultrafreudi hipotézisről van
szó, a Baal poézisével túllép a bécsi álomfejtő
száraz elméletein. Baal mindent lerombol, min-
dent szétszed, mert arra kíváncsi, mi van belül.
A darab metafizikai kalandként olvasható, ahol
megismerés és hit összetett viszonya kerül bon-
colásra. Nem teológia, hanem metafizika, ugyan-
is technikai kérdés, hogy miben hisz, aki hisz.
Baal a híres próbáratevők, a hit és megismerés
határait tapogatók (Faustus, Don Juan vagy ép-

Jelenet a gyulai előadásból
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pen Néró és Caligula) sorába tartozik, és talán ő a
legkevésbé intellektuális ebből a panteonból.
Gyerekesen naiv és alkoholista, ráadásul sem
heroikus megismerni vágyása nem magasztaló-
dik fel, sem alkoholizmusa nem mitizálódik az
irodalomban szokásos módon, hanem csak
gusztustalan szokás marad. Akárhogy is olvas-
suk a darabot, ez a Baal mégiscsak egy féreg.

Persze a keletkező legenda nem az író talál-
mánya-kreálmánya. Moliére a tradíciókba illesz-
kedve komédiának írta meg a Don Juant, érzé-
keny íróként tette ezt, de nem Moliére szándéká-
ból fakad, hogy mára darabját metafizikai kaland-
ként értelmezzük. Hasonlóképpen van ez Brecht-
tel is: írt egy hevenyészett darabot, amelyben
örök figura teremtődött meg. Baal kilóg minden
lehetséges sorból, magányos és idegen (a da-
rabban soha senki sem érti igazán, hogy miről
beszél), taszító alak, de „van benne valami, ami-
től mindig magára gondol az ember". Vagyis
viszonyára a mindenséggel, hiszen az ember
nem önálló identitás, hanem viszonyai határoz-
zák meg. Ezért metafizikai és ezért kaland a
Baallal foglalkozni, amely kaján viszonylagossá-
gában minimális fogódzót sem ad önnön színre-
viteléhez. Nem darab, hanem egy darab lehető-
sége.

Baal, a kéjenc

A gyulai fürdőben egy cigány temetés képe fo-
gadja a közönséget, elsiratják és eltemetik Baalt.
Baal nem cigány, az túlságosan szimpla megol-
dás lenne, hogy Baal azért olyan, amilyen, mert
cigány. A cigány dalok, a furcsa életérzés csak
aláfestik az előadást, néha talán méltatlanul el is
felejtődik ez a vonulat, pedig érdekes felvetés a
mának élés, a szabadosság nomád szubkultúrá-
ját behozni a képbe. A cigányok iránti fajgyűlölet
gyökereinél ott lehet találni azt is, hogy ez a
magát ősi legendáiban fékezhetetlen nomádnak
identifikálni szerető, ámde mégiscsak letelepe-
dett magyar nép féltékeny a közéje vegyült valódi
nomádokra. Belül mindannyian Baal vagyunk egy
kicsit, vagy legalábbis azok szeretnénk lenni. Belül
mindannyian cigányok vagyunk egy kicsit, vagy
legalábbis azok szeretnénk lenni.

Antal Csaba díszlettervező és Szász János
rendező igen jól kihasználták, hogy a gyulai
strand egyik fedett medencéje állt rendelkezé-
sükre, de ugyanakkor több szempontból csapdá-
ba is kerültek. A mesterséges és természetes
elemeket rafináltan kombináló, artisztikusan ta-
golt térben igen nehéz dolguk van a színészek-
nek. A medencében derékig érő, sötét víz, a
sásfalak és deszkaépítmények valószínűtlen fel-
bukkanásokat tesznek lehetővé. Középen desz-
kából ácsolt, „földdel töltött" sziget, ebbe temetik

el az elején a halott Baalt. A díszlet igazából az
előadás második felének természetben játszódó
jeleneteihez adekvát, és bizony kicsit erőltetett
például a kabaré színpadának jelzése egy ideig-
lenes vörös függönnyel. A falakat fekete fólia
borítja, fullasztó a hőség a nyári éjszakában,
talán ezen hivatott enyhíteni a háttérben időnként
beinduló filmgyári szélgép, amely óriási robajt
csap, bár a színészek szavát amúgy sem nagyon
érteni a pocsék akusztikájú nem színházi térben.
A játék szempontjából ez a kisebbik baj, nagyobb
probléma ennél, hogy a néhány szereplős jelene-
teknek (tulajdonképpen magának a darabnak) az
eljátszására a nagy léptékű díszlet nem hagy
teret, mindössze néhány négyzetméternyi dobo-
gó szolgál arra az előtérben, hogy játszhasson a
színész, aki a tágas háttérben már csak vizuális
elemként funkcionál.

Az előadás legemlékezetesebb pillanatai a
monumentális vonulások: csoportozatok vonul-
nak szigorú koreográfia szerint mint gyászmenet,
úri társaság, körmenet vagy koldushad. Mindig
más szerepben ugyanazok az arcok, több mint két
tucatnyian. Es micsoda luxus-szerep-osztás áll
elő: egy főiskolás osztályon kívül itt van Szász
János nagy sikerű nyíregyházi rendezései-nek
gárdája: Csoma Judit, Szabó Márta, Gazsó
György, Kerekes László, Horváth László Attila,
ezenfelül Létay Dóra, Anger Zsolt, Szabó Győző,
és mindenki csak néhány mondatos szerepre kap
lehetőséget. Sok izgalmas arc, és alighogy meg-
jelennek, már el is tűnnek szem elől. Talán An-
dorai Péternek jutna kicsit több tér, de ezúttal
fáradt, mackós Ekartot alakít, nem túl sok meg-
győződés érzik abból, ahogy barátjához dörmög.
Derzsi János mint rettenthetetlen matador küzdi
végig az előadást, sodró energiával dolgozik,
csak azt nem érteni nála, honnan jönnek ebből a
Baalból a versek. A tér, a rendező és a színész
együttesen felelős azért, hogy a brechti líra nem
szólal meg kellő hőfokon, Derzsi János jobbára
ugyanazon a hangon hörgi végig a verseket. Nem
lehet mondani, hogy nem lehet figyelni a fősze-
replőre, de csak szavai a dúvad, és másik fele, a
költő nem jelenik meg. Ha sarkítani akarok, akkor
azt is mondhatom, hogy Derzsi János végig-
megy a csinosabbnál csinosabb főiskolás lányo-
kon, igen változatos pozíciókban egyaránt kemé-
nyen helytállva, elölről vagy hátulról, de ebből
pornó-külsődlegességű gimnasztika lesz csupán,
mert azáltal, hogy a gyulai Baal minden kétely és
habozás (értsd: árnyalatok) nélkül követi el a
válogatott bűnöket, nemhogy rémisztőbb, hanem
furcsamód súlytalanabb lesz minden. Túl
gyakorlott kéjencnek tűnik Derzsi, nem marad
idő arra, hogy lássuk a rutin mögött a
megismerés makacs megszállottjának pillanatait.

A Baal-előadásokban mindig fontos a szexu-
alitás ábrázolása, és Szász János (az ellenponto-
zatlan brutalitásból kifolyólag) talán kicsit me

chanikusan, de egyáltalán nem ízlés nélkül kezeli
ezt. Nem az illemtanra, hanem a művészi ízlésre
gondolok, vagyis éppen hogy a rafinált gyönyö-
rök okozására. Egyedül Szabó Győző mint
Johannes vetkőzik meztelenre, ő is csak azért,
hogy sárral kenhesse be magát. Amúgy a sze-
replők diszkrét, testszínű ruhákban buknak föl és
alá a zavaros vízből/vízbe, és az átázott ruha
sokkal érdekesebb a meztelenségnél. Az előadás
fő attrakciója a medence, és a rendező ennek
összes lehetőségét kihasználja. Aztán amikor
már fokozhatatlannak tűnik annak ragozása,
hogy mi minden történhetik a vízzel kapcsolat-
ban, akkor szemrevaló vízi hullák egész armadája
lavírozik lassú ringással a medencében, majd
élőhalott lelkiismeretkánt vizes testek tömege
temeti maga alá Baalt.

Sötét és robusztus előadás ez, feltartóztatha-
tatlan lánctalpakon gördül előre, ami egyrészt
egész egyszerűen lenyűgöző, másrészt sajnála-
tos, hogy meg nem állna egy pillanatra se. Mint
nézőnek nemcsak egy-egy színésszel nincs időm
„megismerkedni", de az adott jelenetbe se fész-
kelhetem bele magam, mert zakatol tovább a
játék. Igen komoly tudás kell egy ilyen csűrdön-
gölős előadás, színre vezényléséhez, de bátrab-
ban kéne bánni az idővel. Nyár van, és szélgép
ide vagy oda, elviselhetetlen a forróság, de ha
már így összegyűltünk, hogy bugyrait kutassuk a
léleknek, akkor izzadjuk végig. Adjuk meg az
időnek, ami az időé. Szász János az eredeti hu-
szonnégyből csaknem valamennyi jelenetet vál-
lalja, aztán igyekszik minél hamarabb túl lenni
rajtuk. Zanzásított eposz, amit látunk. Mintha
megijedne az izgalmas alkalmi tértől és a nehéz
darabtól a rendező, időnként manírokba mene-
kül. Nagyon érdekesen mesterkélt vízpart a dísz-
let, és igazából az egyszerűbb reálkellékek élnek
ebben az elemelt térben, mégis sok művi fogás
(nő pórázon, kiöntött alkohol lángján zöldpapri-
kasütés, etűdök egy műhallal) töri meg az elő-
adás tömbszerűségét. Nem értem, mi szükség
ezekre a trükkökre, ha megvan egy tér, amelyben
szél-víz-föld hármasának jegyében születik a já-
ték, és ráadásul Szász János irigylésre méltó
helyzetben van amiatt, hogy játékerő dolgában
igen jól álló gárda gyűlt köréje, és nem kímélik
magukat színészei. A Hamlet sírásójelenetének
köszönhetően földdel, sírgödörrel megcseleked-
ték már, ami színpadilag lehetséges, hihetné a
cinikus színházbajáró, és akkor Gyulán lélegzet-
visszafojtva nézzük végig, ahogy Baalt az elején
egészen eltemetik, utána kikel a sírból, a végén
pedig visszatér bele, de eszeveszetten kaparja a
földet: ki akarok jutni. Ahhoz, hogy ez ilyen hatá-
sosan megtörténjék, a színes, széles vásznú
komponáláson kívül elengedhetetlen Derzsi Já-
nos elemi erejű kétségbeesése.

Szász János újfent bebizonyította, hogy fölé-
nyes magabiztossággal tud színpadi látványt
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komponálni, és az előadás időbeli kiterjedésében
is elegáns, tiszta szerkezetet hoz létre. Ennek a
szerkezetnek belső ismétlődései, tükröződései
időnként kellemes melegséggel töltik el az ember
szívét, olyan megnyugtatóan masszív az egész.
Máskor azonban hiányérzetet hagy a szerkesz-
tés: ritmusbeli döccenés, egy kis kócosság kéne,
mert szájbarágássá fajul az arisztokratikus áttet-
szőség, és legfeljebb csak a formalizmusba be-
levakult elemzők örülhetnek a könnyű prédának.
Pedig Szász János nem cinikus formalista, két-
ségtelenül a szenvedélyek jelentik a szakterüle-
tét. Csáth Gézára emlékeztető kérlelhetetlen ala-
possággal igyekszik feltárni, de ugyanakkor nem
lefordítani a racionalitás nyelvére, hogy mi moz-
gatja az emberek érzelmeit, mi az a rejtélyes
energia, amitől zubogva, surrogva tolul előre a
vér az erekben. Ehhez a szakszerű önmarcango-
láshoz Szász János a Baal esetében is társakra
talált, de talán kicsit túl nyárira sikerült a gyulai
előadás. Hideg maradt a forró éjszakában egy-
egy jelenet, mert több volt benne a megkérdője-
lezhető pancsolás, minta megkérdőjelezhetetlen
szemvillanás. Nem a színészeken múlott, akiket
az előadás előrehaladtával egyre inkább elborí-
tott a víz és a föld találkozásából keletkező sár.
Besározódtak egymással is a végére: ott állnak
fáradtan és elszántan, lucskosan-mocskosan
egymás mellett, belenyilall az emberbe a cigány
népdal, és úgy érzi, hogy ezek az emberek itt a
medencében most képesek lennének elvinni a
vállukon az egész épületet. Ok is így érzik, ta-
vasszal Szász János, együtt tartva csapatát,
Dosztojevszkij-alapanyagon kezd dolgozni, tehát
újabb könyörtelen előadás várható, amelyet egy
stúdiótérben nem tudnak majd félrevinni az al-
kalmi-furcsa helyszínből adódó ötletek, ez a gyulai
produkció pedig fontos állomás marad ugyan, de
valahol mégiscsak egy kirándulás, főszerep-ben
a medencével.

Baal, az újonc

Nem biztos, hogy ildomos „történetileg" viszo-
nyulni egy-egy rendezéshez, de ez esetben nem
tudom (és nem is akarom) függetleníteni magam
az előző munkáktól. Nem elhanyagolandó, hogy
a Szász-Baal a tűhegyes és pengeéles nyíregy-
házi Ványa bácsihoz képest tűnik lomhának. Es
örvendetes emitt Schilling Árpád legutóbb látott
rendezésének, a Kicsi...-nek a meghaladása egy
nagyon fontos szempontból. A Kicsi...-ben az
apparát (burjánzó történet, megbonyolított dísz-
let) bizony elnyomta a színészeket, de most a
Baalban újra tapasztalható a rendező kivételes
képessége, hogy személyesen érintetté tegye a
színészt az előadásban, és egész meglepő színe-
ket hoz ki mindenkiből, szinte önmaguk fölé

nőnek a vele dolgozó főiskolások. Mintha önként
mennének bele a meredek akciókba. Örömre
méltó fiatal embereket látok a legnyomorultabb
helyzetekben szenvedni. Tiszta erőből, lelkesen,
dinamikusan, becsületesen. Az elképesztő
mennyiségű befektetett energiából azonban igen
sok kiszökik a szerkezet likacsain. Ebben az eset-
ben viszont lelkiismeret-furdalás nélkül vonat-
koztatok el „történeti ismereteimtől", hogy a há-
rom stáció (főiskolai vizsga-Zsámbék-Kamra)
esetében mikor szorított nagyon az idő, és mi-
lyen külső tényezők befolyásolták a munkát. Eze-
ken nincs mit tolerálni, hiszen az már zavaró, ha
egy repertoár-előadásban megmarad a vizsga-
drukk: nagyon megmutatni, sokat mutatni. „Túl
sok a hangjegy." Ötlettúltengés. Dicséretes, ha
egy diáknak sok ötlete van, önálló rendezőnél
viszont az erény, ha sok meg nem valósított
ötlete van, csak érződik, volt miből válogatnia.
Persze még mindig jobb, ha nem bír magával

A gyulai Baal: Derzsi János

valaki, mintha nem jut eszébe semmi. Sőt, a
nehéz helyzet inspirálja módfelett. Szükségből
erényt, mindenki a maga szerencséjének.

A zsámbéki romnál zajlanak ugyan a nyári
előadások, de az omló rom csak díszlet lehet,
megközelíteni életveszélyes lenne, az előadások-
ra tulajdonképpen a kerítésnél, illetve az úgyne-
vezett kőtár reménytelenül hosszú és keskeny,
pinceszerű helyiségében kerül sor. Megérkezik
egy felfüggesztett franciaágyra komponált jele-
neteivel a terepre a főiskoláscsapat, és mihez tud
most kezdeni? Schilling Árpád az egyetlen lehet-
séges megoldással élve betett egy hosszú dobo-
gót, pontosabban kettőt, köztük egy számtalan-
féleképpen játékba hozható réssel, és hallatlanul
érdekes jelenetek születtek meg. Aztán télire a
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Kamrába húzódva visszajött az ágy, de ugyanak-
kor megmaradtak (vagyis inkább kísérlet történt a
megmentésükre) a kőtári megoldások, nem is
beszélve az előadás szabadtéri részeinek, a kőtár
tetején és környékén játszódó jeleneteknek a „ci-
pőkanalas" adaptációjáról. A nyári szép emlékek
iránti nosztalgiával igyekszik a rendező menteni a
menthetetlent, ahelyett, hogy az új térbe szabott
új ötletekkel állna elő. Emiatt nekem itt viszont
nem megy az elvonatkoztatás a „történeti
háttértől", nem tudom önálló változatnak tekin-
teni a Kamra előadását, folyton felrémlik bennem
a zsámbéki mozzanat, hogy milyen volt „virágá-
ban" az, ami a belvárosi pincében nem fér el, nem
lehet lendülete, vagy egyszerűen nem látszik.
Nem vitatom, hogy azoknak, akik először a Kam-
ra-Baallal találkoznak, ez a változat teljes élményt
jelenthet, annál is inkább, mert a két bemutató
közötti egy hónapban jelentősen fejlődtek és mé-
lyültek a színészi alakítások, mert lehet, hogy a
mostoha körülmények sarkantyúzzák a színészt,
de a semlegesebb tér meg „hagyja" játszani,
árnyalni. Talán éppen a színészek miatt nem
lehetett feje tetejére állítani az egész előadást, az
ő biztonságérzetük megőrzése érdekében kellett
„feláldozni" bizonyos teátrális effekteket. Nem
lehetett „kivenni alóluk" ezeket és tér-adekvá-
tabbra cserélni.

Persze a színház nem tőzsde, hogy arról le-
hetne beszélni, mi éri meg jobban. Arról nem is
beszélve, hogy már egyetlen előadásról is lehe-
tetlen pontos képet adni, nemhogy összevetni
két rendezést, sőt egy rendezést és egy másik
rendezés két változatát. Vibrálni kezdenek a vi-
szonyítási pontok. Most majdnem
beletévedtem abba, hogy kijátsszam egymás
ellen a színészi jelenlétet és a teátrális
ötletet, pedig ennyi erővel a tyúk-tojás
problémáról is írhatnék értekezést. Ha
viszont „fogást keresek" Schilling
Baalján, mégiscsak segíthet
szétválasztanom az egyéb-ként
szétválaszthatatlant, és szólnom a
hatáselemek, illetve a színészi jelenlét
szerepéről ebben a rendezésben.

A Schilling-féle Baal hatásos fizikai
akciók füzére, minden részegységébe
jut egy petárda. Ebben érezhető az
iskolás kényszer: legyen mindig valami
trouvaille, látsszon, hogy dolgoztunk
vele. Aztán az egyes ötletek vagy
szervülnek, vagy sem. Nehéz kérdés,
hogy ez min múlik. Olykor kínosan lóg
valami a levegőben, máskor meg apró
kis csápok nyúl-nak ki egymás felé a
különálló effektekből, és ne kerteljünk:
színpadi költészet születik. Vajon min
múlik? A kamrabeli előadás után egy

közeli borozóba húzódunk négyen, és igen ha-
mar sikerül elsorolnunk, hogy melyik hatásele-
met milyen korábbi előadásokban láttuk már. Ez
azonban közömbös az előadás minősége szem-
pontjából. Semmi sem új a Nap alatt, soha nem is
volt az. Bonyolult összefüggések hálójában
ugyanaz az elem lehet lapos, unásig ismételt
sablon, és lehet bizsergető újdonság. Nincs re-
cept, és Schilling nem is próbál találni ilyesmit.
Csak azt tudja, hogy mit nem akar: a rendkívül
vegyes „színházi nyelvet" az eredményezi, hogy
határozottan kerülni igyekszik bizonyos dolgo-
kat. Aztán előfordul, hogy ebből az óvakodásból
sutaság kerekedik ki, máskor meg kevésbé szi-
gorú a közhelykerülés, és a végeredmény még-
sem lehangoló, sőt.

Színpadon bizony sokat isznak, ez elkoptatott
klisé. Ismétlődését úgy igyekszik elkerülni Schil-
ling, hogy „behelyettesíti" az üveget és az italt,
például francia pezsgő helyett kék löttyöt tartal-
mazó ötliteres befőttesüveget hoznak, vagy pá-
linka helyett füst van az üvegben. Az iváshoz
hasonlóan bosszantó színpadi klisé a terhesség a
hasra kötözött kispárnával, ehelyett a másálla-
potot egyetlen falevéllel jelzi az előadás, amely-
nek folyományaképpen a zárójelenetben lombos
ág kerül a pólyába. Ezeknek a megoldásoknak
van valami spekulatív mellékízük, ki vannak
agyalva, és nem a színházi közeg hívja őket
élet-re. Ugyanakkor Schillingnek gyönyörű
megoldásokkal sikerül kikerülni a színpadi szex
kliséit. A színészek nyilván nem fognak élesben
szeretkezni a színházban, azt live show-nak
hívják, és egy másfajta intézmény műsorát
színesíti. Az meg

nagyon lehangoló tud lenni, mikor közvetlen kö-
zelről nézhetjük, hogy kényelmetlen testhelyze-
tekben céltalanul böködik egymást a színészek,
olykor ezt még művi sóhajok-hörgések is sú-
lyosbítják. Schilling Árpád rendezésében nincse-
nek leábrázolt szeretkezések, hanem mindig azt
igyekszik keresni, hogy mi az adott aktusnak az a
lényegi mozdulata, amelynek teátrális minősége
valamely nem imitáló, hanem autonóm szín-padi
akcióval reprodukálható. Mikor hárman
erőszakolnak meg egy nőt, akkor testnyílásai
utalásszerűen sem kerülnek játékba, hanem
négykézláb, állat módjára lopakodva közelítik
meg a férfiak, és akkurátus kéjjel szaggatják apró
darabokra nejlonharisnyáját. A lejelzett orális ak-
tus műbalhéja helyett azt látjuk, hogy a szűzlány
ügyetlenül nyalogatja Baal meztelen hasát, seho-
gyan se fér hozzá, aztán Baal jó bő nyállal arcon
köpi. Ez a gesztus ezerszer hatásosabb, mint
bármiféle rafinált beállítás, hogy takarva legyen a
szemünk elől az, ami meg se történik.

Helyenként aztán enyhül Schilling közhelyfé-
lelme, és ahelyett, hogy kerülné, telibe használ
kliséket, amiből szintén vegyes eredménnyel
születnek pillanatok. Sötétben felgyulladó gyufa,
a jelenet színészi megoldása helyett egy kis kö-
télen függeszkedés: ezek ugyanolyan erőtlenek,
mint általában a színházi előadásokban szoktak
lenni. Ugyanakkor itt van a torta mint agyonhasz-
nált effekt. Ahogy annak a bizonyos puskának el

A zsámbéki Baal: Bodó Viktor



BRECHT

kell sülni előbb-utóbb, úgy a torta is valaki arcába
kerül. Es itt a csavar: hogy nem utóbb, hanem
előbb. Disznólkodó előadásokban mindig úgy
van szervezve a rendbontás, hogy legyen idő és
alkalom takarítani, mosakodni, miegymás. Rög-
tön az első jelenetben Baal korrektül magára keni
a csokitortát, és a kaján rutin azt várná, hogy
most majd jön egy kis betét, a színész meg
gyorsan kiszalad tisztálkodni, de nem: hajában a
csokitortával játssza végig az előadást. Sőt,
Zsámbékon bőségesebb lévén a terített asztal,
amin meghempergőzött, a zakóján és a haján
sajátos elegy állt elő görögdinnyéből és
csokitortából, ami teljesen olyan, mint a hánya-
dék. Ebben a gusztusos jelmezben láthattuk
Baalt jó darabig, és ez sokat kifejezett egy-egy
szituációban a viszonyulásokból, valóban szer-
ves részévé vált az előadásnak. Ha lehet, még a
tortánál is nagyobb közhely a toll, a kirepedő
dunyhából szálló fehér pihe. Mégis kivételes ké-
pet sikerül komponálni abból, ahogyan a ho-
mályba távozó Baal léptei nyomán finoman fel-
rebbennek a tollpihék a Kamra előcsarnokában,
amelyet időnként egybenyitnak a játéktérrel. A
tollhullás egyike a néhány szerencsés „kamrás
fejlesztésnek", de többnyire a stúdióváltozat ste-
rilebb, s a szabálytalan szabadtér bizonyul ter-
mékenyebbnek, ott többször történt meg, hogy a
különálló effektekből kinyúltak egymás felé azok
a bizonyos kis csápok, a poézis nyúlványai.

Vegyük példának a természetbe való kiszaba-
dulás megjelenítését: a kőtár tetején medence,
fáklyákkal, kijövünk a pincehűvösből a nyáréj-
szakába, és meztelenül látunk két fiút és egy lányt
felszabadultan pancsolni, viháncolni. Kevés fel-
szabadítóbb dolog van a világon az éjszakai mez-
telen fürdőzésnél, az önfeledt szereplők egymás
ruháit veszik fel azon vizesen. A két fiú a lány
öltözékén osztozik, a lány pedig a maradékot
kapja magára. A Kamrában nyilván technikai
okokból se fáklya, se medence, azt látom, hogy
a színészek vetkőznek, majd ruhát cserélnek,
mert a rendező ezt találta ki. Kétségkívül most is
megkapó látvány az izmos Ekart bugyiban és
melltartóban, de mesterkélt fogás inkább, csak
mert hiányzik belőle a „mindent szabad" költői
lendülete attól, hogy elveszett mögüle a szituá-
ció, amiből kisarjadt.

Akad azért példa az ellenkezőjére is, amikor a
második változatban érett be valami. Van egy
jelenet a darabban, amely arról tudósít, hogy
Baalt padlásszobájában többek között gyereklá-
nyok is látogatják; sikamlós úgy általában véve
ez a kis pedofilbetét, de meglehetősen illusztra-
tív. Gyulán például fel se tűnik az egész, mert az
egyébként is prédául szolgáló főiskolások alakí-
tanak kislányokat. Schilling Árpád viszont remek
ötlettel adott jelentőséget a jelenetnek. A nővér a
hátán lopja ki otthonról mozgássérült és értelmi
fogyatékos húgát, akinek valószínűleg egyetlen

örömét jelentik az életben a hármasban űzött
szexuális játékok, amelyekbe a nővér csak húga
kedvéért megy bele, undorát legyűrve. Erre a
mély drámára halvány utalás sincs a szövegben,
a Kamrában azonban sikerül pusztán színészi
eszközökkel markánsan megvalósítani. Jellem-
ző, hogy a zsámbéki mórikálós seggre pacsival
kombinált pszeudohatvankilencet itt már bizarr,
de nagyon kifejező gesztus váltotta fel: a nővér
mintha mesterséges lélegeztetést végezne, több-
ször belefúj a húgán fekvő Baal fenekébe. Nevet-
ne az idétlen, irracionális cselekvésen az ember,
de színészileg olyan mély tragikummal van meg-
csinálva, hogy bennakad a röhögés.

Ezzel el is érkeztünk a Schilling-féle színházi
munkában a hatáselemek halmozása melletti
másik kulcsfontosságú vonatkozáshoz: a színé-
szi jelenlét kiteljesítéséhez. Elképesztő erővel van
jelen minden szereplő ebben az előadásban.
Vannak különbségek technikai tudásban, de ön-
maga felkészültségéhez képest mindenki a leg-
jobbat nyújtja. Egész egyszerűen önmaguk fölé
emelkednek a színészek, és most már álljanak itt
a nevek is, mert ennek a Baalnak a végére sze-
mélyes ismerősünkké válnak valamennyien.

Az érkező nézőket gondosan beállított kezdő-
kép fogadja. Mindenki a színen van, valami jel-
legzetes dolgot művel. Rusznyák Gábor fehér
ingben áll, bal kezével átnyúlva a háta mögött
megmarkolja a jobb karját könyökhajlatnál, és
ütemesen lóbálja a jobb alkarját. Számomra ő
volta jelenet főszereplője, de csak a szeszélyem-
nek tudtam ezt be, aztán meglepődtem, hogy
mások is így látták. Nehezen tudnám megmon-
dani, hogy miért olyan fontos ez a lóbálás: talán
mert direkt civilséggel jeleníti meg a kezdésre
váró színész idegességét. Rusznyák Gábor nem
színész, alkatilag sem, és egyébként is rendező
szakos hallgató (valamint az előadás zeneszer-
zője), de színpadi jelenlétének civilségét felszívja
az előadás Johannesének civilsége. Nagy Zsolt
is hatásosan kerül elénk: meztelen Ekartként
pottyan a játékba, és nem is öltözik fel igazán
soha (az előadás szereplői ruhaként viselik a
meztelenséget, természetesen tudnak így is ját-
szani). Neander-völgyi őserővel jár-kel, közben
egyre lágyabb szeretettel csügg barátján, hogy
aztán szinte cseppfolyós legyen, mikor az új
élményeket kereső Baal szájon csókolja egy pók-
háló-finomságú erotikával átszőtt jelenetben. A
mellékszereplőket alakító trió (Vass György, Ko-
csis Gergely, Csányi Sándor) is csupa erő, csupa
szögletesség. Ugyanazokat a karaktereket tartják
végig, bárhova vetődjön is Baal, ugyanazok ve-
szik mindig körül.

Figyelemre méltó, ahogy a három „nevesített"
szeretőt játszó fiatal színésznőnek arca lesz egy-
egy jelenetben, finoman összetett folyamatok
zajlanak le, alig szemrezdülésekkel, éppen hogy
csak izomrándulásokkal, mégis tisztán és világo

san. Látom Sophie (Láng Annamária) arcát igé-
zően suta kacérkodás és kutyahűségszerű meg-
hunyászkodás közben is. Látom Emilie (Pelsőczy
Réka) arcán a tehetetlen rettenetet, amikor Baal
szájból szájba pumpált pálinkával leitatja. Látom
Johanna (Kecskés Karina) arcán a buja öröm, a
szemérem, a kíváncsiság és a tanácstalanság
keverékét, ahogy arcán a nyálcsomóval térdel. Es
miközben a vékonyka húg (Balla Eszter) és Baal
bugyborékoló gügyögéssel kedélyesen „társalog"
a háttérben, az előteret betölti a nővér (Ónodi
Eszter) arca: most dönti el, hogy húgáért
megmerítkezik-e újra a mocsokban, és kiül arcá-
ra a döntés súlya, minden kétség és minden
elszántság, hogy egy rendkívül sűrű pillanat után
lemondóan elfoglalja helyét a rafinált figurában.
Mikor pedig Baal anyja rajtakapja őket, sírva
bújik össze a két testvér, majd a két színésznő
nagyon pontosan és összehangoltan csinálja
meg, amit kisgyerekeknél lehet tapasztalni: min-
den átmenet nélkül átváltanak sírásból nevetés-
be, mikor kiderül, hogy nem őket, hanem csábí-
tójukat büntetik meg.

Az anya szerepében Lázár Kati dolgozik együtt
a főiskolásokkal, a többiekhez hasonló elemi len-
dülettel. Nála nem olyan nagy újdonság, de azért
mindig jó látni, ahogy az érzelmi hullámok
végigfutnak az arcán. Dühös a fiára, megenyhül
iránta, aztán megint fölmérged, mikor észreveszi,
hogy az színlel. Lázár Kati játssza azt az embert
is, aki a haldokló Baallal utoljára beszél, mintha
anyja szelleme lenne a haldokló mellett, akár a
kisgyerek betegágyánál, meleg szeretettel csitítja.
Lázár Kati fehér ingben van, kibontott hajjal:
megszépül, kisimul, és valószerűtlenül áttetszővé
válik a lénye. De ez nem csoda, hanem
mesterségbeli tudás, mert Zsámbékon és a
Kamrában ugyan-úgy képes rá.

Baal meztelenre vetkőzik, hogy anyját
bosszantsa, és élvezettel fogadja, hogy az vizes
ruhával csépeli. Lázár Kati nem teketóriázik sokat,
szaporodnak a vörös csíkok Bodó Viktor testén,
és kacag, kacag, kacag, és látom rajta, hogy
élvezi. Bodó Viktor észleli, felfedezi, megismeri,
megszereti és élvezi a fájdalmat. És végig lehet
látni rajta, ahogy ez megtörténik. Van egy artiku-
lálatlan áriája később: felismeri a végtelent és a
végességet, az időtlenséget és a mulandóságot,
ez mind végigfut rajta, és én erről értesülök
azáltal, hogy makog, vinnyog, hörög, és egyetlen
értelmes szót sem ejt ki. Zsámbékon végül felro-
han a kőtár tetejére, onnét üvölt, és egy ravaszul
elhelyezett reflektornak köszönhetően hatalmas
árnyéka a templom falára vetül. Kozmikus. Bodó
Viktor elsőéves volt a főiskolán, és megtalálta a
Baal, megtalálták filmszerepek. Sokan féltik, intő
példákat sorolva, de Bodó Viktor nincs erre rá-
szorulva. Színész. Pattanásig feszült idegszálak-
kal dolgozik a színpadon, kíváncsian megy bele
helyzetekbe, megízleli, kitapasztalja, amin a da-
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rab végigvezeti. Szertelen kölyök
Baal ő, ingerszomjas, szeretetre
méltó dúvad. Ám a songok nagyon
nem mennek, és a szöveg teljes
egésze sincs birtokba véve. Sokat
szavai, na ja, ha van egy ilyen
orgánum, kézenfekvő elbújni
mögé. Bizonytalanok a
jelenetkezdések, hosszú
nekifutásokkal dolgozik. Azonban
minden sutaság, minden elvétés is
szervülni tud a szerepbe, az erő
ünneplése Bodó Viktor játéka.
Akármi is lehet még belőle.

Úgy húz mindenki az elő-
adásban, mint egy aranyérmes
kutyaszánban, ez csak úgy vé-
letlenül nem szokott létrejönni, ezt
Schilling Árpád éri el valamivel.
Persze nincsen titkos varázsige,
amelyet a színész fülé-be súgnak,
és akkor megtáltosodik. Szeretni
kell a színészt. Es egy kicsit
gyűlölni is. De talán mégis inkább
szeretni. Szeretni és helyzetet
teremteni, hogy játszhasson. Talán
furcsa, hogy miért rójuk fel
Schillingnek a komponálás hiányát,
amikor precízen értelmez,
rengeteg játéklehetőséggel
kényezteti a színészt. Igen alapos
munkát végzett bizonyos
szempontból a Brecht-művel, itt
van például a technika, ahogy
meghagyja az írott szöveget, de
megcáfolja a színpadi történéssel.
Nem hal-lom a zenét, mondja Baal,
és nem szól semmilyen zene. Egy
snapszot a hölgynek, hangzik
el, de nem kap semmit. Kellett a
szobámba vala-mi fehér, mondja
Baal, és ott áll Sophie fekete
ruhában. Tele apró
feszültségekkel, „viszonyulnivalókkal" az egész
előadás. Tóth Attila mint bizonytalankodó
őrangyal női hálóingben ténfereg, pincérnőt
játszik, ha kell, zenél, kézbe adja a kellékeket, de
csak nem találja a helyét, egyszerre van belül és
kívül a játékon. Aztán ha Schilling úgy látja jónak,
mesterien oldja fel a feszültséget az angyallal
vagy egy-egy gyönyörűen elénekelt klasszikus
dal beiktatásával. Üdv rád és házad népére, te jó
szántóvető. Dúdolná legszívesebben maga a
néző is, és békesség szállja meg a lelkét. Es ott
van a zárás: nem durva favágók vannak a
haldokló Baal körül, hanem a meggyalázott nők
jönnek angyali fehérben, és nézik Baal halálát
csendes elégtétellel. Johannától sebtében
visszakapja a köpést, de nincs ha-rag. A végére
került át a példázat Jézusról, aki a

Pelsőczy Réka, Vass György és Kocsis Gergely a
zsámbéki előadásban

foszladozó kutyatetemben is meglátta a szépet:
a fehér fogsorát. Bodó-Baal Viktor utolsó erejé-
vel, utánozhatatlan mozdulatokkal igyekszik
megnézni a saját fogait. Úgy marad, és felhang-
zik a kórus dala: ironikus apoteózis. Még hogy
nem tud Schilling Árpád komponálni?

A sok nagyszerű trükk mellett azonban alap-
vető hibák is vannak. Nincsenek sarokpontok az
előadásban, amelyekhez képest hanyagolni le-
hetne ezt vagy azt. Mindent akar Schilling, és
azonnal. Ezzel megnehezíti a saját dolgát, nem
gondolkodik előre, és nem tud hova fokozni egy
idő után, önmagát hajszolja bele egy kivitelezhe-
tetlen és befogadhatatlan intenzitásba. Es bizony

van, hogy félreviszik az ötletei.
Mellékes szempontok miatt cipel
magával súlyos koloncokat az
előadás.

Nyilvánvaló, hogy azért a
pillanatért kell például a hossza-
dalmas favágójelenet, mikor a
kibontott zsákban Johannát találja
a delíriumos Baal a favágó hullája
helyett, csakhogy ebből a költőien
szép invencióból nem lehet az
egész jelenetet kibontani. A
zsámbéki kőtár tetejére széles
lépcső vezet fel, hogy ennek
felhasználásával játszód-hasson a
bárjelenet, Schilling felborítja a
sorrendet, és ez nem
i a logika szempontjából zavaró,
hanem érzelmileg: hosszas ví-
vódás után Baal rászánta ma-
gát, hogy kimenjen Ekarttal a
városból a természetbe, és ennek
fizikai megvalósulásaként kijövünk
mi is a kőtárból, akkor hogy jön
most megint egy városi részlet
(mellesleg a szereplőkből kiválóan
megszólaló ká-
véházi szalonzenekar áll össze),
aztán megint az erdő? Es érthe-
tetlen módon, annak ellenére, hogy
a Kamrában már nem áll fönn a
„lépcső-kényszer", a rendező
mégsem állította vissza az eredeti,
szervesebb jelenetsorrendet.
Ugyanakkor nagy-
szerű szövegáthelyezések van-
nak, meg nem nagyszerűek is
vannak. De a legfontosabb az erő,
friss erő. Újoncok tanulják ebben
az előadásban a színházi

i hadviselést, nem
sajnálják a töltényt, sokat lőnek
mellé, de tartják a frontot. Állják a

sarat. Kitesznek magukért. Mi szépet mondjak
még? Távol álljon tőlem a vállveregetés, hiszen
mégiscsak a Kamra egyik felnőtt mezőnyben is
helytálló előadásáról van szó, amely minden
bizonnyal szép szériának néz elébe.

Baal, a küldönc

Vannak cselekvők és nem cselekvők. Voltak, akik
tették, amit kelii, és ezért nem értek rá észrevenni
azt, amit a rakodópart alsó kövén ülő. Es van
ugyanez fordítva is: Baal helyettünk fetreng a
mocsokban. Nemcsak bakája, de küldönce is van
a mindenségnek: Baal, a hírhozó. A tapasztalás
híreit hozza. Bölcsességre, legalábbis bölcselke-
désre indít ez a darab, ezek az előadások. Már



BRECHT

csak ezt az egyre hosszabbra nyúló cikket figyelve
is: kijelentést teszek, aztán egy kicsit mindig
visszavonom. Igaz minden és a fordítottja is - ez
nem bölcsesség, ez skizofrénia, elmebaj.
Mindennek van színe és fonákja, és a fonákjával
is van valami. Ez ügyetlenebb szöveg, de iga-
zabb. Baalról nem derül ki, kicsoda. Nem létezik
helyes megfejtés. Baal az ember. Ő a legártatla-
nabb gyilkos, olyan aljas gonosztevő, akire kép-
telenség haragudni. Egyértelművé szintetizálódik
benne minden ellentét, de sohasem egyen-
súlyozódik ki. Mert onnantól már nem volna
érdekes. Keletkezett egy ember, nagy adag ma-
gánnyal. Egyedüli példány, sárkányfogvetemény.
Nagy mozdulat: szarból legenda. Nincs helyes
megfejtés. Ezeknek az előadásoknak minden
percében (minden jól sikerült percében) felül kell
bírálnom addigi véleményemet. Önmegismerhe-
tetlenség. Baal ott van bennünk. A Baalom én
vagyok. Tehet-e minderről Brecht, tehet-e a két
rendező? Igen is - nem is. Teszik a dolgukat, ez
több mint elég. Közben titokzatos módon tárul-
nak fel az érzékelés ajtói, de ez nem jelenti azt,
hogy nem lehet nagyon is jól látni a keze nyomát
Brechtnek, Szásznak, Schillingnek is. A taktikát,
a fogásokat. Látom mindet, de ez nem akadályoz
benne, hogy mégis módfelett csodálkozzak
megannyi rezdülésen. Elcsodálkozzak, rám
csodálkozzak, ámuljak pillanatról pillanat-ra,
miközben látom a készítő kezet, milyen
erővonalak mentén mozog, és látom azt is, ha
elvéti a mozdulatot.

Nem véletlenül keletkezett két Baal-előadás
ezen a nyáron, tudtak egymásról, és mégis füg-
getlenek. Két autonóm alkotó a forró nyári éjsza-
kában tűzzel-vízzel-sárral, önmagukból is kivet-
kőző meztelen emberekkel színre vitték ugyanazt
a darabot, és a két előadás legalább annyira
hasonló, mint amennyire különböző. Mindent
viszonylagossá tévő, elmélkedésre indító elő-
adások. Két ötletparádé, agresszív színi
hatáselemeket halmozó, túlpörgetett teátrális
megmozdulás. Szenvedélyes megnyilvánulások
a szenvedélyekről. A sztorit követni egyikben sem
lehet (az eredeti darabban minden töredékesség
ellenére még igen), túlléptek a történeten, költői
képekben gondolkodnak. Ugyanakkor a gyulai
Baal vizualitása, kompozíciója erősebb, míg a
zsámbéki Baalban az interperszonális kapcsola-
tok. A gyulai Baal arisztokratikus, ami egyszerre
jelenti, hogy profibb, és hogy modorosabb. A
zsámbéki Baal olyan, mint amikor a kölyökkutya
széttépi a lábtörlőt: játékos, de kíméletlenül
pusztít - könyörtelen, de játékos.

Milyen könnyű is ilyen felszínes kijelentéseket
tenni: párhuzamok, szembeállítások. Kiválaszt-
hatjuk a valóság tetszőleges két elemét, és egé-
szen biztosan fogunk köztük hasonlóságokat és
különbségeket találni. Többször kiemeltem, hogy
két önálló műalkotásról van szó, mire jó

mégis együtt emlegetni őket, még jobban meg-
nehezítve a színházról való dadogó beszédet?
Mire jó a két Baalról beszélni? Talán hasznos
lehet, hogy (véletlen választás vagy sem) egy-
más mellé sodródott ennek a két rendezőnek a
neve. Éppen ez a két név és éppen ennek a
darabnak a kapcsán sodródott egymás mellé.
Annak ellenére, hogy az érzékiségben való dago-
nyázás önfeledt öröméről szól, a Baallal való
foglalkozás mindig alapos önvizsgálatra késztet,
és egyben mások elébe is állít. Diagnosztikus
darab, a Baalt megcsinálni élveboncolás: a leg-
utóbbi vígszínházi előadás is pontosan megmu-
tatta a rendező és a főszereplő erényeit és
korlátait. Most is itta feladott labda, csak le kéne
csapni. Mit mutat a brechti varázsgömb Szász és
Schilling rendező urakról? Na mit mutasson?
Amit akarunk, azt fogja mutatni.

Furcsa hisztéria uralkodik rajtunk, kényszere-
sen vonzódunk ahhoz, hogy korszakokról, áram-
latokról, vonulatokról, trendekről beszéljünk.
Anélkül, hogy rálátásunk lehetne saját korunkra,
hamiskodással igyekszünk megnyugtatni ma-
gunkat: tudjuk, mi történik velünk. Ennek az ön-
áltatásnak a kapcsán nagy valószínűséggel
felvetődik ez a két név is. Most, hogy a Baal
egymás mellé sodorta őket, olyan könnyen rááll
a retorikus húzásokra hajlamos kéz, hogy leírja:
Szász János a vizualitásban, a szerkesztésben,
az „íve-lésben" jobb, míg Schilling Árpádnak a
színészekkel való munka és a humor az
erőssége. Nagy lépték kontra aprómunka.
Micsoda igazságtalanság lenne ilyet leírni,
semmibe venni Szász János színészvezetési
módszereit vagy éppen Schilling Árpádnak a
jelenetek átkötésére használt fogásait. Most,
hogy a Baal egymás mellé sodorta őket, azt is
könnyű kézzel ki tudnám mutatni, hogy ők
tulajdonképpen egy stílus-irányzat. De nem
felszínes hasonlóságok miatt érzem őket
rokonnak, stílusok fölött áll az ő kapcsolódásuk.
Mert minden eddigi gondolat csak spekuláció
ahhoz az elemi élményhez képest, hogy ülök a
kőtárban vagy a fürdőben, és tőlem
karnyújtásnyira tömény indiszkréció történik, de
ez nekem olyan jó, és akkora nyugalommal tölt
el. Emberek illetlen és fájdalmas dolgokat
követnek el magukon, és én megnyugszom tőle.
Gyönyörű szenvedés. Szász és Schilling, akik
ráveszik erre a gyönyörű szenvedésre a
színészeket. Rendezők. A lélek mérnökei. Lehet
hasonlítgatni, hogy milyen elvek szerint húzzák
meg a szöveget, hogyan világítanak, de nem ettől
hasonlítanak. Szász és Schilling, akik nem blöf-
fölnek, ők a nemkóklerek akkor, amikor torát üli
a színi simli, és hamis próféták járnak közöttünk.
Persze akarva-akaratlanul ők is munkálkodnak
saját imázsukon, legendaképződésre hajlamos
jelenségek. Alig néhány rendezés van mögöttük,
de a múlt évad legjobb előadását és legjobb
alternatív előadását ők hozták létre a színikriti

kusok testülete szerint. Szász Jánost az misztifi-
kálja, ahogy éretten bukkan fel hirtelen, filmben
és színházban egyaránt nagyot dobva. Schilling
Árpád meg éppen hogy a szemünk előtt nő fel,
kicsit úgy vagyunk vele is, mint némely most
regnáló politikussal: az egész utca figyeli Pisti-
két, ahogy első nap megy iskolába, hogy szépen
vigye azt a nagy táskát, a mi gyerekünk. Még
diplomája sincs, és máris többfelé rendez.
Egyébként meg nincs, aki ezen a valószínűtlen
osztrák pénznéven szólítaná, ő mindenkinek
csak Süsü, az egyfejű selejtsárkány mesehőstől
örökölt névvel. Ha zsurnalisztikus túlzással élek,
azt mondhatom: Szász János rangrejtve nőtt
rendezővé, míg Süsü fejlődési folyamata
publikus történés. Mindketten erősen sztárolva
vannak, ez jó is, és rossz is. Ilyen kevés rendezés
után nem lehet megmondani, hogy merre tarta-
nak (amiről én beszéltem, a művészi becsületes-
ség, az öt percből is látszik), de ki fog hamarost
derülni, ebben az évadban is két-három rende-
zés várható mindegyiküktől. Jó ez így, hogy
lehetőségük bőven akad, mert valamennyi
munkájukban ott az esélye egy komoly értéket
képviselő előadás létrejöttének, másrészt nem
elhanyagolható az elsekélyesedés veszélye sem,
ami alattomos, észrevétlen folyamat. Talán érde-
mes lenne az évad végén írni egy elemzést: a
szakmányban rendezők munkáit összevetve an-
nak a határait kutatni, hogy egyszerűen hányat
lehet rendezni évadonta, hol az a határ, ahonnan
már nem lehet komolyan venni egyik-másik ren-
dezőt.

Szóval eszem ágában sincs általános távlato-
kat fürkészve mérleget vonni a két Baalról, már
sokan megtették, és még sokan meg fogják tenni
ezután is, mert lesz rá alkalom. Talán lesznek
még jövő nyáron felújítások, jó lenne, ha nem
illanna el az egynyári dicsőség: ha nem említet-
tem volna, zsúfolt „házakkal" ment mindkét elő-
adás. Es azért is jó lenne visszatérni a tett hely-
színére (közben a Kamra-Baah esetleg más
irányban fejleszteni tovább), mert minden bi-
zonnyal javulnának még az előadások. Kiemelke-
dő csapatmunkákat láttam, de nem hibátlan elő-
adásokat, sőt, mint a fentiekben kiderülhetett,
sok bajom volt mindkettővel. De olyan problé-
mák, amelyekről érdemes és öröm is beszélni.
Van róla bőven mit mondani, nem csak csalódot-
tan legyinteni. Félek a nagy szavaktól, de azt
mondom: hitet adó előadások voltak. Mondják,
hogy nem drámai a kor, meg hogy a szín-ház
elavult dolog. Ezt nem hiszem, szerintem a
színház antropológiai jelenség. Minden kor-nak
van színháza, és olyan a színháza, amilyen a
kor. Ha nem érezzük koradekvátnak a magunk
színházát, akkor még nem dolgoztunk rajta eleget,
még nem csiszoltuk hozzá ahhoz, amiben
vagyunk. Ebben a hitemben erősített meg ez a
két előadás.
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Baal, a dühönc

És hogy annyira patetikus ne legyen a zárás,
megjegyeznék még egy dolgot, amin eltűnődnöm
éppen a három Baal-előadás késztetett. Mostanra
lett elegem. Sakkot adott magának szerintem a
kortárs színház, amely sutba dobott függönyt,
páholyt, miegymást, és extrém hely-színekre vagy
lecsupaszított stúdiókba vonult, ahol sokkal
intenzívebb előadások jöhetnek létre. Éppen csak
azzal nem törődik senki, hogy a néző hogyan érzi
magát. A három Baal előtt elég durván mentem
keresztül ugyanazon, amin minden
stúdiószínházban: rendszerint bő negyedórás
ácsorgás valami szűkös előtérben, mindenki
igyekszik minél kedvezőbb rajtkockát elfoglalni.
Idegen testek nyomódnak hozzám, a nyakamba
szuszognak. Aztán ajtónyitás, tülekedés, átgázol-
nak rajtam, és én is átgázolok másokon. Ha ezt
méltatlannak érzem, akkor csak olyan hely jut (ha
jut egyáltalán), ahonnét nem lehet látni. Ha azzal
nyugtatva magamat, hogy mint a sajtó képviselője
nem puszta önzésből, de mintegy mások számára
is akarok látni (teljesen látni), és militáns módon
lépek fel, akkor sem tudok mit kezdeni azokkal,
akik ártatlan mosollyal jelentik ki egész
széksorokról, hogy foglalt. Főleg stúdiókba járok,
mostanában ott terem a kedvemre való előadás,
de az átlag húsz-huszonöt perces hely-foglalási
tortúra után gyakran érzem úgy, hogy már nincs is
annyira kedvem az előadáshoz.

Nem akarok nyafogni, ha érdemes erre az
előadás (hivatkozom a fentebb tárgyalt Baalokra),
akkor egy kisebb beduin törzset is felpofozok a
bejáratnál, és legközelebb székestül rúgom fel azt,
aki azzal a semmihez sem hasonlítható, direkt
ilyen alkalmakra kifejlesztett incselkedő-
csodálkozó mosollyal nyilvánít egyszerre tíz szé-
ket is foglaltnak. Bírom én a gyűrődést, csak
méltatlannak érzem az előadásokhoz, hogy egy-re
állatibb módon zajlik a kezdést megelőző rituálé.
Láttam a fentebb tárgyalt három Baal-előadást,
úgyhogy egészen biztos vagyok benne, az
emberek megváltozni nem fognak, ezért a szín-
házaknak kellene valami kedves és praktikus
megoldást találniuk az egyre barátságtalanabbá
váló pankráció kiküszöbölésére. Ismétlem: nem
méltó a színházhoz.

A színpadon felőlem történhet akármi, ha az
artisztikus. A Baalokban számos durva részt ki-
fejezetten élveztem. Támogatója vagyok a közön-
ség bevonásának, aktivizálásának is, de talán
valamivel artisztikusabb formában, mint hogy sok
kis aljas-dühös zseb-Baallal tapossuk egy-más
lábát. Biztos hülyén érezném magam, ahogy
imbolyog velem egy gyaloghintó, és nem vágyom
páholyba sem, megelégszem a stúdiók lócáival, de
mivel a fentebb tárgyalt Baal-előadásoktól
kifejezetten optimista hangulatba kerül

tem, gyakorta szeretném stúdiószínházakban
tiszteletemet tenni. Tiszteletemet, és nem várok
íliszonttiszteletet (a kényelmetlenségek nem fog-
nak eltéríteni nézői szándékomtól), csak szeret-
ném, ha szeretnének. Hogy látva lássak. Üljek és
lássak, és érezzem, hogy engem, nézőt szeret
egy kicsit a színház. És cserébe én nagyon fogom
szeretni a színházat. Köszönöm.

Bertolt Brecht: Baal (Gyulai Várszínház)

Díszlet: *Antal Csaba. Jelmez: Szűcs Edit. Zene:

Szilvásy Gipsy Folk Band. Rendező: Szász János.
Szereplők: Derzsi János, Andorai Péter, Gazsó György,
Szabó Győző, Szabó Márta, Kerekes László, Létay
Dó-

Ljubimov Koldusoperájában v
Szikoráéban egy kívül-domb-be
Észter rendezésében fönt-ről ló
s még egy futósza lagszerű épít

Ezeket a domináns díszletel
lett játszani. Önmagukban keve
Szikoráé kivételével még keve
első látásra abból: vajon mit gon

Jelenet Schilling Árpád rendezéséből (Koncz
Zsuzsa felvételei)

ra, Bognár Gyöngyvér, Csoma Judit, Horváth László
Attila, Avass Attila, Egyed Attila.

Bertolt Brecht: Baal (Zsámbéki Nyári Színház)

Díszlet: Bartos András. Jelmez: Varga Klára. Zene:

Rusznyák Gábor. Színpadra alkalmazta és rendezte:

Schilling Árpád.
Szereplők: Bodó Viktor, Nagy Zsolt, Lázár Kati, Láng
Annamária, Kecskés Karina, Pelsőczy Réka, Ónodi

Eszter, Balla Eszter, Rusznyák Gábor, Vass György,
Kocsis Gergely, Csányi Sándor. Tóth *Attila.

BRECHT
CSÁKI J U D I T
olt egy autó-busz.
lülturkáló. Novák

gtak mindenfélék,
mény is zakatolt.
emeket körül kel-
set jelentettek, s a
sebbet árultak el
dol a rendező a

Koldusoperáról. Azután ahogy a színészek „be-
játszották" őket, szépen megteltek tartalommal.

Lehet-e túl jó egy díszlet? Vagy ha túl jó, akkor
már rossz? Vagy lehet, hogy egyszerűen csak jobb,
mint az előadás? Vagy már akkor is rossz? Mert
külön életet él? Ez az ő hibája? Vagy a rendezőé?

Az emlékeztembe beégett zseniális díszletek
közül a Jeles András előadásában szereplő kicsi-
nyített páholykör és a fűdomb éppen azáltal bi-

-WEILL: KOLDUSOPERA


