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Anyám könnyű álmot ígér

Másfél évtizeddel ezelőtt, a romániai ma-
gyar szellemi élet sok reménnyel biztató
korszakában jelent meg Sütő András
Anyám könnyű álmot ígér című regénye.
Noha az író szemérmesen csak „napló-
jegyzeteknek” nevezi művét, olyan valódi
(szociografikus) regénnyel van dolgunk,
amelynek színei t izenöt év alatt sem
fakultak meg, és lírája ugyanazt a
torokszorító érzést közvetíti ma is, mint
születése pil lanatában: a mezőségi sors, a
mezőségi ember drámájában sűrűsödő
létharcot. Sütő hősei, heroikusan vagy
furfanggal, elsőbben fönnmaradásukért
küzdenek. S ennek írói megmutatása a
megannyi szép fejezet mellett azért
izgalmas, mert a hősök többsége az író
családjából került ki. Az Anyám könnyű
álmot ígér mégsem (csak) családkrónika, s
a falurajznál is jóval több, hiszen a
pusztakamarási ünnepek és hétköznapok
egy sok gond között őrlődő nemzetiség
életére világítanak rá.

Ebben a sűrítményben a helyi szín
vil logtatásán keresztül fölidéződik min-
den: az ott sem kellemes ötvenes évek
embert próbáló hidege, az egyre satnyuló
magyar nyelv kiáltása új forrásokért
(könyv, iskola stb.) , a román - magyar
vegyesházasságok kihatása az utódokra,
egy-egy bensőséges találkozás például a
halottaknapi világítás , melynek
közösségformáló ereje le-tagadhatatlan.
Az anekdotát és a lírával átszínezett
mesét, okos ellenpontként, a
brosúraszöveg és a dokumentum szi-
kársága földközelivé teszi, s a plebejusi
hajlamot tanúsító „mélyfúrásnak” kö-
szönhető , hogy a szivárványos mesélő-
kedv ellenére sem lesz e világ rajza „le-
begő” . Sütő András, miként egyik kri-
t ikusa mondja, úgy írt egy új Paszták
népét, hogy alapvető l íraiságát nem kel-
lett föladnia. Tudatosan vagy ösztönö-
sen, a balladai hang a regényben némi
groteszkkel elegyedik, s a fennkölt és
nevetséges együtt szerepeltetése adja
tulajdonképp e különös társadalomrajz
savát-borsát. Amikor már a sokat szen-
vedett emberben is van annyi erő , hogy
mosollyal emlékezzék vissza megpróbál-
tatásának napjaira .

Az Anyám könnyű álmot ígér tehát
„napló” volta ellenére is, a szinte önálló
novellává kerekedő fejezetek ellenére is
„bővérű” regény, vagyis epika. Olyan
alkotás, amelyben a drámai sorsok a re-
génvírás módszerével vannak kifejezve.
Sütő itt a párbeszédet leginkább a fél-
szárnyú asszonyok balladai megidézése-
kor érezni ezt - csak a hangulat színesí-
tésére használja . Párbeszédeiben nem
jellemek ütköznek, hanem csak tovább-
sodródik a cselekmény. S ez a cselek-
mény is mese, nemegyszer anakdotikusan
megjelenített , többnyire csattanóval
végződő történet. Ennek, il letve ezek-
nek köszönhető , hogy a szociografikus
részekkel (földrajzi leírás, tárgydoku-
mentum stb.) elegyedett „sztori” olyan
mesteri regényimitációt mutat, melyben
nem hiányzik a jellemfejlődés minden
igazi epikai alkotás alfája és ómegája
hiszen helyette kárpótol az alakok stati-
kus rajzában s azok álmaiban megteste-
sülő valóság és sorsszerűség. Sütő hősei,
szinte átlépve a biológiai és társadalmi
fejlődés fokozatait , mindjárt felnőttnek
születtek, s mivel távol áll tő lük a lelki
egyensúlyukat megbontó filozofálgatás,
úgy tetszik, örök életűek. A sorssal és
egymással vitázó szövegük, legalábbis a
mondanivalót tekintve, drámai, de
epikában elbeszélve, a színpadi akció-
állapotra törekvés leghaloványabb jele
nélkül.

Addig nincs is baj, ameddig a hősök a
regény lapjain maradnak; természetes
közegükben azok, amik, legföljebb a
másfajta regényhez szokott olvasó kér-
heti számon az írón, hogy az alakok

miért i ly furcsán „regényszerűek”. A
színpad törvényei azonban mások, még a
legfelejthetetlenebb regényhős is csak
csetlik-borlik, ha önmagának kell el-
mesélnie, hogy ki is ő . Ha minduntalan
arra van kényszerítve, hogy úgy tegyen,
mintha igazi drámai összeütközésben
venne részt, holott csupán sok kicsi
monológját rakja egymásra.

Tagadhatatlan, a színpadi formában
képzelt „regénynépszerűsítésnek” is he-
lye van ott, ahol az olvasó-néző a szín-
házban mint intézményben közösséget
összekovácsoló erőt is lát . A tíz évvel
ezelőtt i nagyváradi előadás sikerét ez
magyarázhatta: a nemzetiségi közegben
önkéntelenül is fölerősödő szó bizonyos
kultikus cselekedetet pótolt, hiszen az
együtt levés ünnep. S ezt kiválthatja
olyan mű is, amely anélkül, hogy kü-
lönösebben törekednék igazi drámának
látszani már a témájával megpendít
valaminő lelki húrokat. Amelyre, hisz
ugyanazon valóságot éli író és néző , a
publikum könnyen ráhangolódik.

Botorság volna azt gondolni, hogy
Szabó Józsefet, az Anyám könnyű álmot ígér
színpadra alkalmazóját az ő nevéhez
fűződik a nagyváradi bemutató is
nem foglalkoztatták a fönt említett kér-
dések. Biztos, hogy töprengett rajtuk,
csak nem elég komolyan. Számomra
érthetetlen, hogy nem tanult a rendező a
Győrben színpadra áll ított Tamási-darab
(Ősvigasztalás) bukásából. Fájdalom, épp
azt a színjátékot nem sikerült diadalra
vinnie, amely pedig – csupán a más
közegben élő publikum tenné?
Erdélyben telt házakat vonzott. Tanú-
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síthatom: a két Ősvigasztalás nem ugyan-
az. Szabó a nagyváradi rendezés értékei-
ből - az idegen közeg miatt, a Tamásit
csak karikírozó színészek merevsége, a
feladatot megkerülő hányavetisége okán ?
- alig tudott valamit átmenteni a ma-
gyarországi előadásba.

Miben bízott, mikor Veszprémben -
bemutatkozó rendezésként - az Anyám
könnyű álmot ígért választotta? A tíz év
előtti sikerben, Sütő András népszerű-
ségében, saját földolgozásában? Vagy
abban, hogy a színház előcsarnokában
fölállított tablósor (melynek fotói a
Mezőséget és az író pusztakamarási vi-
lágát -- úgymond a regény forrásvidékét -
hivatottak bemutatni) valamiképp elég-
ségesek bevezetőül, s az innen már csak
egy ugrásra levő színpadon bármi meg-
történhetik? Az is, hogy a nem dráma
drámává lesz, hogy a hiányzó feszültsé-
get egypár szép, képileg kimunkált
jelenet majd pótolja?

Sajnos, ezúttal sem történt csoda. Hogy
miért nem, azt egyszer érdemes lenne
hosszabban is, több, színpadra „alakított"

regény tüzetes elemzésével taglalni, és
rámutatni az „átszabás"azon buktatóira,
melyeket még egy Piscator sem tudott
minden esetben kikerülni. Pedig Szabó
József a jól bevált mód-szert alkalmazta:
az író mint narrátor mindvégig jelen van
a játékban, neki kell a soványka
„cselekményt" valamiképp összefűzni, a
helyzeteket „értelmezni". Szó sincs itt a
modern drámában itt-ott fölbukkanó
narrátor összetett funkciójáról - ennek
nem kis hányada az elidegenítést
szolgálja - , az egysíkú alak saját
tudatának, teremtő hatalmasságának
bűvkörében él. 0 végtelen szere-tettel és
türelemmel kívánja egybe-toborozni a
történelem viharában szét-szalajtott,
ebben-abban csalatkozott nyáját. Ebbéli
cselekedete viszont - talán ez a
legnagyobb baj - csak a mesélgetés
szintjén valósul meg; ami természetes

volt a regényben, itt didaktikus, zavaró.
Valamennyire értem a rendező-színpadra
alakító gondját is, neki mindenképp
szüksége volt az Író szereplőre, hiszen
enélkül - legalábbis az Anyám könnyű
álmot ígér esetében - nincs színpadi mű.
Az egész darabot - jelenetekkel kibővít-
ve, párbeszédekkel dúsítva - újra kellett
volna írnia, de ez aligha várható el egy
rendezőtől.

Avval, hogy Sütő napló-regényének
„színpadosítását" a rendezőre hagyta,
közvetetten meg is fogalmazta állás-
pontját: művét nem tekinti drámának. Ha
látott volna benne fantáziát, éppúgy
megtalálta volna ennek is a színpadi
formáját, mint ahogy a Perzsák átköltése-
kor ( A szuzai menyegző). De abban ő a
ludas, hogy a Szabó József alakította-
szabta „darab" egyik pillanatról a másikra
bevonult az író drámái közé; ezt az
„átértékelődést" mindennél jobban jelezte
az a tény, hogy a riportdráma szövege -
igaz, hogy föltüntetve a színpadra
alkalmazó nevét együtt jelent meg egy
valódi darabbal, a Káin és Ábellal (Mag-
vető, 1978). Az író - ki tudja, milyen
meggondolásból - tehát beleegyezett
abba, hogy az ő szavait használó, de nem
az ő drámáinak törvénye szerint készült
Anyám könnyű álmot ígér színpadi
változata drámaként tüntettessék föl, ev-
vel mintegy elismerve az ő neve alatt futó
„riportdráma" bemutatásának jogosságát.

Kétségkívül, Szabó Józsefet a jó
szándék vezérelte: minél többen része-
süljenek a Sütő András-i világ erkölcsé-
ből, a küszködő hősök példamutatásából !
Úgy vélte, hogy félig oratorikus
formában, félig „hétköznapi" passió-ként
is érdemes színre vinni az író szavait,
hiszen a lírai, nyelvében igényes szöveg
talán feledtetni tudja a „dráma"

hiányosságait. A rendező sajnos tévedett.
A félmegoldás a színpadon se hoz-hat
eredményt. A riportdrámát vagy

teljes egészében föl kellett volna emelni a
rítus ünnepi szintjére - kérdés, hogy ez
egy csip-csup ügyeket tárgyaló téesz-
gyűlés és hasonlók esetében megtehető-e -
, vagy meg kellett volna hagyni a maga
„érdes" valóságában, a földön. A re-
génybeli lebegés a színpadon épp ellenke-
zőjére fordul, s ezért érezni az előadáson
mindvégig a bizonytalanságot.

Az egyszerű, csak első látásra nagy-
vonalú színpadkép (Khell Csörsz mun-
kája) szegényes. Pontosabban a háttér
festői, lírai stilizáltsága - középpontban a
lángot óvó vagy istenekhez fohászkodó
kinagyított „anyai" kézzel - még sugall
valaminő ünnepet, de ez nincs
összhangban a (hajó)pallókból készült
cmelvényrendszerrel, a „cöveklábú" bú-
torok (asztal, pad, lóca) alighanem félre-
értett szegényességével. (Különben is a
cöveklábú asztal - metaforának sem utolsó
,kapaszkodásáról" most ne beszéljünk - a
szabad ég alatt, az udvaron foglal helyet,
ezt bevinni a konyhába, ülésterembe stb,
tökéletes félreértés.) Szabó József
leginkább a színpadi mozgást és az
átrendezés nélküli helyváltoztatást segítő
pódiumokban bízott. Ez a „domboldal" --
emelkedői és lejtői a színpadmélységben
tagozódnak, s így a hosszú „járkálások"

alkalmával elfér rajta szinte az egész falu
népe - nem megvetendő találmány, s hozzá
fűződik az előadás több szép jelenete: a
temetés, a gyertyával való virrasztás és
világítás.

A tömegjelenetekben (elsősorban a
kultikus „sétákat" sorolom ide, a kollektív
gazdaság gyűlését még mozzanataiban
sem) nincs zavarodottság; szépek,
megformáltak, a közösség erejét, az
egymásrautaltság érzetét tanúsítják.
Költőiségük az előadás emelkedettebb
pillanatai közé tartozik. Viszont ahol csak
pár szereplő (Apa, Író, Gergely, Jóska,
Ferenc, Chiriana stb.) botorkál vagy éppen
merevedik meg az emelvényen, a suta
beállítások miatt - a rendezői szándéktól
függetlenül - minden az ellenkezőjére
fordul. A „piros bölcső az ég peremén"

költőisége -- hát még ha ráülnek is a
„szent" tárgyra - elvész; az egymással
koccintgató párok meg csak a
borfogyasztás szerencsétlen illusztrációi.
Általában az egész előadáson végig-
húzódik valamiféle görcsös didaktikusság,
mely azonnal illusztrálni próbál minden
elhangzott szót: képileg próbál-ja
megjeleníteni azt, ami megjeleníthetetlen.
A fura és rosszul értelmezett szín-padi
figurák miatt sokszor a „nyelv
erdőzúgását" sem lehet hallani, máskor
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meg mintha az írótól idegen szavak,
szófordulatok kerültek volna a szöveg-be.
Itt-ott fölfedezhetők a színpadi lazítás, az
egymással heccelődés nyomai, s ez azért
is bántó, mert a színpadi fegyelem
megengedhetetlennek tartja, hogy valaki -
ha csak pillanatra is -- ki-lépjen a
szerepéből . A sietős berendezés
ugyancsak nincs jó hatással az előadásra:
ezért kell a család által annyira szeretett
Nagyapónak csupasz priccsen haldokol-
nia, ami a nézőben már-már Fukazava
Zarándokénekét asszociálja, holott ez a
ridegség Sütőtől is, az előadástól is
idegen.
A színészek, kevés kivétellel, csak

küszködnek, nem találják a helyüket. \z
alakítás mélysége egyikükön sem kérhető
számon, hiszen nincs mit alakítaniuk. A
lehetetlen megkísérelésétől leginkább
Joós László (Író) szenved, de hozzá
hasonló tanácstalanság vehető észre
Spányik Éva (Anya) játékán is. Szoboszlay
Sándort (Apa) és Balogh Tamást (Jóska)
rég láttam ilyen rossz-nak; Szoboszlay
kedélyes, viccelődő Apája szöges
ellentétben áll az eredeti alakkal, Balogh
pedig szürkén küszködik. Nem az ő
hibája, hogy nagy alakításai után ilyen
méltatlan helyzetbe került. Szélyes Imre
(Ferenc), noha nem a nála megszokott
biztonsággal, ebbe a kis szerepbe is lelket
tudott lehelni, s ez el-mondható Bakody
József érzékeny Nagyapójáról is. Antal
Olga (Nagy Rózsi) megrázó, mert hitt
villanásnyi szerepében. Marosi Júlia m. v.
(Nagyné, a balladás asszony) kitűnő
énekére még sokáig emlékezni fogunk, s a
kellemes színfoltok közé tartozik Bakai
László (Fütyü) jól elkapott
karakterfigurája is. Bakai kedvvel
bekalandozza a széltoló cigány minden
„mélységét”: élvezi a játékot, s mulattatja,
hogy mulatnak rajta. A sok vértelen
alaknak köszönhető, hogy Fütyü már-már
rátelepszik az elő-adásra, holott az Anyám
könnyű álmot ígér nem az ő drámája.

Iván, a rettentő

Szvák Gyula alapos, szovjet forrásokra
támaszkodó tanulmányaiból ma már elég
sokat tudunk a kiismerhetetlen cár,
Rettegett Iván személyiségéről. A
paranoiában szenvedő uralkodó nevéhez
fűződik az 1568-tól 1570-ig terjedő
tömeges terror időszaka, mikor is koholt
vád alapján egymás után hullanak a fejek,
az se nagyon számít, hogy egy régi,
udvarhoz hű emberé-e vagy éppen
valamelyik közeli rokoné. Iván, a vallá-

sos, a nemcsak másokat rémisztő, de
maga is rettegő cár olyan „belső elhárí-
tási” csoportot hozott létre, amely szinte
futószalagon produkálta a hatalom ellen
„lázadókat”. Aktív lelki élete -- amikor az
elkövetett bűnökért állítólag maga is
nagyon szenvedett -, bűnbocsánata ide
vagy oda, szadista kegyetlenségei, jól
megtervezett vagy csak hirtelen fölindu-
lásból elkövetett vérengzései még abban
az időben is korszakot teremtettek, ami-
kor az elevenen megégetés vagy meg-főzés
nem számított kuriózumnak. Rettegett
Iván, miközben lezüllesztett egy virágzó
birodalmat, játszott. A forrásokban
ugyancsak bő adalék található teát-rá/is
megnyílvánulásaira; őrülten szerette a
komédiát, ezért háromszor a trónról

is lemondott, hogy azután minél erő-
sebben bitorolja a hatalmat és embereit.

Bulgakov, akinek szókimondása miatt
ugyancsak volt oka félni, zseniálisan
olvasztotta össze Ivánt, a tébolyodott
cárt és a hétköznapi hatalmasok egyik
riasztó, zsarnoki figuráját, a házmestert.
ldőgépe az álom hatalmával kalandozta be
a régi orosz történelmet, hogy ebben a
díszletben kora valóságáról, az őt szorító
viszonylatokról és panoptikum-figurákról
szólhasson. Nem tudhatni, hogy Bulgakov
mennyire ismerte az opricsnyinával
operáló cár — uralkodásának második
időszakát opricsnyina időszaknak nevezik --
igazi arcát, bonyolult személyiségét, de
amennyit vissza tudott idézni belő le,
bőven elég volt az általa
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(Miloszlavszkij)



Balogh Tamás (Rettegett Iván), Csák Zsuzsa (Zinaida Mihajlovna) és Benedek Gyula (Jakin) (MTI Fotó
- Ilovszky Béla felvételei)

elképzelt torzképhez. Iván, a hős, a nagy -
bár a folyamat másképp is értelmezhető -
egyszer csak házmester-cárrá változik,
mintha vonzaná magához a hétköz-napi
besúgások, följelentések kismesterét. A
hatalmas lélek kettészakadását akar-ta
megmutatni Bulgakov. Mert Bunsa-
Koreckij hatalma csak Rettegett Iván
udvarában képzelhető el, a bíborhoz és
pompához itt fog társulni a semmi mással
össze nem téveszthető csatornaszag, mely
a patkányok jellemzője. Hogy rongyok
közt és pompás udvartartás mellett
egyaránt lehet félni, az csupán a lelkiekben
gazdag „patkány" és az uralkodóban
lakozó féreg rokonságából következik. S
legfőképp a „belső elhárításra" nagy súlyt
helyező két -- noha századok elválasztotta
- korszak rokonságából, amikor a vérivó
kupák, bármennyire is nagy volt az
utánpótlás „öldöklésből", csak nem
akartak megtelni.

A veszprémi színpad - ezúttal kény-
szerűségből a Dimitrov Művelődési
Központban - a hely ismeretében alakult: a
nem túl nagy játékteret kellett több részre
bontani; fegyelmezetten, mintha valaki egy
gyufaskatulyában akarná berendezni a
hálószobáját. Eme kis térnek - az időgép,
Tyimofejev találmányának a jóvoltából -
meg kéne nőni, hogy érzékeltetni lehessen
a több szintet: egy moszkvai bérház
lakóinak (élet)szintjét (feltaláló-
értelmiségi, ház-mester, hivatali
alkalmazott stb.) és azt a távolságot, mely
Ivánt (és udvarát) Bunsa-Koreckijtől (és
háza népétől) el-választja. Itt, Bakó József
ötletes „dobozdíszletével", csak a távolság
illúzióját sikerült megteremteni. A fények
és villódzások csak pillanatra tüntetik el a
falakat, s úgy érzékeljük, hogy nem
Bunsa-Koreckij látogatott el a XVI. szá-

nagy evés, mulatérozás jelenetben, mikor
is az „idegen" cár evvel teszi túl magát a
párkereső játék idegességén, Milosz-
lavszkij pedig épp a „keleti hastáncos-nő"

megforgatásával jelzi, hogy történelmi
szélhámossága, „politikai" becs-vágya
jobbára a háztáji örömökből táplálkozik.

A Tucsni András összeállításában el-
hangzó, egyszerre humoros és gúnyos zene
(a harmincas években aligha hallhattak
ilyet a szovjet honpolgárok!) nemcsak
hangulataláfestő, hanem piruettes mozgásra
is ösztökél. Lábujjhegyen, lopakodását
csitítandó, csak a tolvaj jár, és az, aki
mindenkinél magasabbnak akar látszani.
Tömöry rendezésének, az aktualizálástól
sem visszariadó ripacs-kavalkádjának
legnagyobb értéke a sámlis harlekin. C) az,
aki keresztüllát minden kerítésen, aki a
hatalomhoz vezető végeérhetetlen
lépcsősort mindig meg-toldja egy fokkal,
saját sámlijával. Ha ül, nem himbálódzik a
levegőben a lába, ha meg a trónra
készülődik fölszuszakolódni, nem kell rajta
lendíteni, hiszen mindig kéznél van a
szükséges „szer-szám". S jól jelzi a hős
jellemfejlődését, hogy erre a tekintélyt,
hatalom látszatát is növelő ülőbútorra csak
a cári udvarban: a fogadások, szónoklatok,
önmaga-mutogatások közepette van
szükség. Sámlis harlekinünk evvel
igyekszik meg-toldani a termetéből
hiányzó centiket, ez ad néki - ha egyáltalán
a zsarnoknak adható ez - lelki nyugalmat,
biztonságot.

Ezek után nem meglepő, hogy a
veszprémi játék legnagyobb figurája:
Bunsa-Koreckij - Rettegett Iván. Láttam
olyan előadást is, ahol - a hatalom
kiszolgálását hangsúlyozandó Milosz-
lavszkij fölnőtt melléje, s kettősük szaka-
datlan küzdelme az elérhető (elérhetetlen?)
trónért adta a játék fő sodrát. A veszprémi
előadásban ez a kettős, ki tudja, mi okból,
szétvált, s ez a távolodás, sajnos, kétféle
játékmódot eredményezett. Amíg Balogh
Tamás házfel-ügyelője és cárja a karikatúra
mellett is érzékelteti a hatalmat gyakorlók
célra-törését, vérfagyasztó cselekedeteit,
Jászai László (Miloszlavszkij) betörője
csak a könnyed komédiázásban hisz.
Természetesen az ilyen - véletlen vagy
rendező engedélyezte? - eltolódások is
hozhat-nak viszonylagos értéket. Ennek
köszönhető, hogy Balogh Tamás, mintegy
összefoglalva a komédia mondanivaló-ját,
a többiek fölé tudott nőni. Abban, hogy
szinte egymaga uralta a terepet,

zadba, hanem Rettegett Iván kereste fel őt
otthonában, ahol még mindig dívik a
hangos (vezetékes) rádiózások általi
népnevelés. Ahol még - szövegszerűen is
elhangzik -- egy házmester számára
kötelező olvasmány az Anti-Dühring és az
Empiriokriticizmus, s a legnagyobb, szinte
földöntúli boldogságot a meg-szerzett sós
hering jelenti. Ez a harmincas évekbeli
moszkvai otthon nem is annyira
fülledtségével érdekes, hanem a bérház
közös területeinek (folyosó, előtér)
kihasználtságával. Ebből a nagyon is
mozgalmas holt térből a közös vécére
nyílik ajtó, s itt hangzanak el bődült erővel
az ideológiai megvilágítások,
népszórakoztató előadások, hogy
szertesugározván, beépülhessenek a ház
lakóinak életébe, gondolkodásvilágába.

Tömöry Péter tehát a különös, csikorgó-
nyikorgó dobozt láttatván, a világnak
külső, groteszk színekben sem szűkölködő
rajzát adta. Rendezése első-sorban a
fergeteges kacajt emeli ki, a komédia
rikítóbb színeit. ötletet ötletre halmoz,
szerinte Bunsa-Koreckij Rettegett Iván
akkor lesz még az eredetinél is
nevetségesebb, ha eltáncolja az életét. E
furcsa, a trón felé szökkenések bohózatát
jól kiemelő koreográfiát már a
kezdőjelenet előrevetíti: jóllehet színpadon
nem új a vécé előtt tipegők-topogók
„szorongó" - mert biológiailag (is)
szorongatott! - képe, de tánczenére föl-
gyorsulva e marionettek a kiszolgálta-
tottságnak azt a fokát érzékeltetik, amely
már messze túlmutat a test szükségleteinek
kielégítésén. Valójában a „lélek"

rángatódzik itt; az elfojtott vágyak, a
befelé nyelt szavak olyan feszültséget
teremtenek, hogy szükséges őket
levezetni. Ez a megkezdett tánc válik majd
félelmetessé a cári udvari



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P. MULLER PÉTER

Elvegyülni és kiválni

A Baal Zalaegerszegen

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

Brecht: Baal

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

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

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

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

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


