
Szemle
középkorú költő, aki meghívatja magát

egy iszákos irodalmár házába, hogy ivó-
cimboraként most már élete végéig
gondtalanul élősködhessen. A konfliktus
abból adódik, hogy az irodalmár minden
mértéken felül delíriumos, és nemigen
fogja fel, mit akarnak tőle, másrészt már
van két élősdije, akik viszont azonnal
átlátnak a szitán, és nincs kedvük újabb
szomjas torokkal megosztani a potyát.
Talán mondanom sem kell, hogy az em-
lített konkrétságoknak alig van jelentő-
ségük. Miről szól hát a darab ? Hogy mi-
ért nem vállalkozom a megfejtésére, annak
indokául hadd álljon itt az előadásban
elhangzó anekdoták egyike, hevenyészett
fordításban:

- Tudja, mit láttam egyszer a sivatag-
ban? Egy isten háta mögötti, ausztrál
sivatagban? Egy magányos sétáló embert,
aki két esernyőt tartott a feje fölé.

(Szünet)

 Esett az eső?

 Ugyan. Gyönyörű idő volt. Csak-nem
megkérdeztem, mit mivel, de aztán
meggondoltam magam.

 Miért ?

 Nos, úgy döntöttem, hogy valami
holdkórosnak kell lennie. És csak össze-
zavarna a magyarázataival.

Pontosan ez okból állok el én is az
elemző faggatózásoktól. A darab enélkül
is roppant élvezetes. Minden rétegében.
Szövege szellemes, tele azokkal a jelleg-
zetes fanyarságokkal, amelyek, általános
vélemény szerint a londoni és a pesti
humorérzéket rokonítják. A szerepek
briliánsak. John Gielgud a betolakodó, és
Ralph Richardson a házigazda szerepében
virtuóz kamaraduót játszik, óriási
technikai tudással és lélektani érzékeny-
séggel. Gielgud teljes biztonsággal csú-
szik végig az önérzeteskedéstől a meg-
alázkodásig tartó magatartások lehetséges
negyedhangjain, és Richardson sem fog
egyetlen hamis hangot sem a delíriumos
megnyilatkozások szeszélyes
glisszandójában. Peter Hall rendezése
éppen a kapcsolatok, a viszonylatok
tévedhetetlen precizitásával tereli mégis
figyelmünket egy rejtettebb, filozófiai ré-
teg felé. Lehetséges, hogy a darab egy
szenilis Gondviselés megkörnyékezésé-
nek és elzárkózásának parabolája len-ne?

De hagyjuk ezt. Megfogadtam, hogy
nem engedem magam a kétesernyős siva-
tagi vándortól megzavartatni.

Bálint Lajos:
Mind csak színház

Szépirodalmi, 1975

A címben foglalt pejoratív „csak"-ot nem
szabad komolyan venni, hiszen a nemrég
elhunyt szerző egész életét szín-házban
élte le: színész, direktor, dramaturg,
színházi titkár és kritikus volt - ön-irónia,
csipetnyi fájdalom van abban, hogy ezt a
címet olvashatjuk posztumusz kötetén.
Számára a színház volt az élet - az utóbbi
évtizedek minden főpróbáján vagy
premierén ott láthattuk, s megszégyenítő
memóriával tudott hivatkozni a látott
darab erényeire vagy hibáira még akkor is,
ha az volt az érzésünk: a játék egész ideje
alatt szundikált. De hát nem erről volt szó;
a kritikusszakma doyenje hét évtizeden át
annyi mindent látott, hogy csak ritkán
kellett tekintetét a szín-pad fénylő
nyégyszögére emelnie. Hangokból,
villanásokból tudta, melyik lehetséges
alternatíva mellett döntött az éppen
színpadon ágáló személy.

Ebben a kötetében is az emlékezés in-
tenzív jelenléte kap formát. Okkal, hiszen
aligha maradt kortársa s így pálya-társa
sem, aki látta volna játszani Jászai Marit,
Szacsvay Imrét, aki olyan közelről, mint ő,
ismerhette volna Tóth Imre direktor,
akinek évekig titkára volt a Nemzetiben, s
bizony a Thália Társaság alapítói közül
sem maradtak már, akik a szemtanú
varázsával tudnák feleleveníteni a
színháztörténetté absztrahálódott
eseményeket.

Bálint Lajos memóriájára s rendkívül
kellemes előadói erényeire hagyatkozva
fordul a múlt, illetve félmúlt színészarcai
felé, mindenekelőtt pályaképeket elevenít
fel, de a színészportrék legjobb
hagyományai szerint úgy, hogy a mű-vész
személyiségét is érzékeltetni tudja.
Házassági kuriózumokat, néhány magán-
életi apróságot is elbeszél, soha nem vét
azonban ajó ízlés ellen, nem csúszik plety-
kálkodó bennfentességbe. A művész-világ
alapos ismeretében mindig rátalál azokra
az epizódokra, amelyek közelebb hozzák
ugyan a választott figurát, de nem adják
ki, nem teszik fedetlenné. Aligha-nem
ízlését vezette a szeretet is, amivel a
színészeket kezelte, emlékeit elraktározta.
Még az olyan művészek iránt is, akik-kel
szemben állt játékstílus, ízlésirány

dolgában, még azokkal szemben is kí-
méletes, illetve nagyságukat hangsúlyozó
bírálatot mond. A megszépítő messzeség
okozná? Nem. Bálint Lajos köztük élt, s
tudta, hogy a színésznél szeretetre vá-
gyóbb művészalkat alig van. A színész
művészetét testével fejezi ki, bukása,
megszégyenülése azonnali, teljes bukás.
Ahogy sikere is azonnali, s mindig min-
den este újra kell teremteni - a maradan-
dóság esélye nélkül. Van ebben a színház-
szeretésben rengeteg irracionalitás is. Az
utolsó fejezetbe gyűjtött emlékezések
vallanak erről. Azt a definiálhatatlan él-
ményt próbálja ezekben az írásaiban ki-
fejezni Bálint Lajos, amely egész életére a
színházhoz kötötte, s ami végül is né-hány
soros életrajzban summázódik: a
reményben, az igyekezetben, hogy mindig
azokkal tartott, akik előrementek, jobbra
törekedtek.

Ez a kötet nem bravúros színházi meg-
figyelések gyűjteménye, nem intimitásokat
kibeszélő emlékezés, nem is a stílus
ragyogásával megejtő munka. Szelíd
szavú, jó szándékú vallomása annak a
színházi rivaldafényen kívül élő színházi
embernek, aki szerette s a haladás irá-
nyába segítette a színházi életet.
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