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zívek egymáséi lesznek, Harpagon ismét örül-
et pénzesládikájának. Ennyi jó mindig hajlamos
rra, hogy parodisztikussá váljon, csakhogy ez-
el jócskán súlytalanítja az addig cseppet sem
arodisztikus művet. Zsámbéki előadásához
ég kevésbé illenék bárminemű elkönnyítés -

isz az utolsó jelenet előtt majdhogynem tragé-
ia lóg a levegőben.
És akkor kifehéredik a háttér: „lőn világos-

ág", ragyogás önti el a színpadot. A kapukat ki-
árják, és valószínűtlen tejeskávé-öltönyben lép
lénk Újlaki Dénes Anselme szerepében, s mint
alami jóságos úristen, laza mozdulatokkal min-
en görbületet szépen kiegyenesít. Akárha
lomban: a személyzet előbb hüppög, aztán fel-
elzokog, ennyi szívszorító és képtelen jóság

eg szerencse láttán. Majd pezsgőzni kezd a

zemet-fület igénybe vevő, díszes mutat-
vánnyal nyitja Eszenyi Enikő a Vígszínház
stúdiójában rendezett Baalt, immáron ál-
landónak tekinthető munkatársai, a dísz

ettervező Kentaur és a jelmezkreátor
artha Andrea segédletével.

háttérben mindenki. Mintha érzékcsalódás ját-
szana velünk: szinte megemelkedik a színpad,
lebeg a föld felett, miközben öszeborul a
megkerült család, és ki-ki királyian megkapja
jussát.

Ha nevetünk, hát kínos a nevetés: ilyen nincs.
A torz happy ending rímel arra a torz világra,
amelyet korábban láttunk. S ha nem tévedek,
Zsámbéki tanár úr éppen ezt akarta.

Molière: A fösvény (Katona József Színház)
Fordította: Bognár Róbert. Díszlet: Khell Csörsz m. v.
Jelmez: Szakács Györgyi. Asszisztens: Malgot Eszter.
Rendezte: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Haumann Péter, Tímár Andor, Csákányi
Eszter, Takátsy Péter, Huszárik Kata, Újlaki Dénes,
Bodnár Erika, Garay József, Lukáts Andor, Hollósy
Frigyes, Czakó Klára, Schramek Géza, Molnár László,
Tóth József.

Brecht kocsmákból menesztett költő hőse egy
nagyszabású barokk kompozíció kellős közepén
jelenik meg. Az őt ajnározó úri társaság
lelkendező ömlengései szájról szájra röppennek,
ritmikusan ismétlődnek, visszhangzó kantátává
állnak össze. A gazdag meghívottak kórusa
tetőtől tal

pig tompaarany ruhakölteményekben, kész ta-
nulmányt igényelne minden egyes, kalapról le-
csüngő csillogó csingilingi, minden bizarr ruha-
dísszel teljes kosztüm. A mondattirádák egy pil-
lanatra elhallgatnak. A hölgyek-urak némán tá-
tognak tovább. A hirtelen támadt kongó üresség
után szinte robbanásként hat a pompás
gyülekezet újra kezdődő kánonja. A kikent-ki-
fent, fényes vacsoratársaságon szemlátomást
kívül reked a kinyúlt, ócska pulóverben közéjük
ültetett Baal.

Az attrakció lenyűgöz, csillog-villog, valóság-
gal cseng-bong. Ezek után a főszerepet játszó
Kaszás Attilának nem marad más, mint hogy
hadra keljen a formai lelemények hegemóniájá-
val, s immáron eljátssza, amit a vizuális és
akusztikus hatások már „lelőttek": a külteleki köl-
tőzseni kilóg a finom úri társaságból, mert nyers,
bárdolatlan és pofátlan.

Eszenyi Enikő előző rendezésében, A heil-
bronni Katicában az önmagukban ötletes képi,
hang- és fényhatások rátelepedtek a játékra, a
Kleist-drámától messzire távolítottak s hamar
külsődlegessé, tehát érdektelenné váltak. Az
előadástól elvben logikusan vezetne az út
Brechthez, elvégre az ő színházfelfogásában
legalább dramaturgiai funkciója van a pszicholo-
gizáló játékból kizökkentő fogásoknak, elidege-
nítő effektusoknak: a néző érzelmi azonosulásá-
nak megtörése, agyának mozgósítása, a mon-
dandó tudatos bevésése.

Ehhez képest azonban Brecht e legelső da-
rabja, melynek számos változatából egész alko-
tócsoport gyúrta össze a Vígszínház számára az
új, kreatív Baal-szöveget, a legkevésbé „brechti",
a legkevésbé elidegenített mű a szerző alkotásai
közül. Egy-két song előfordul ugyan benne, s
epikus dráma is, minthogy narratív epizódokból áll
össze. Ám Baal, e groteszk modern termé-
kenységisten élettörténetét, amely az úri társa-
ságból vezet nőkön, pálinkagőzös éjszakákon,
vad kóborlásokon át a nyomorúságos pusztulá-
sig, még leginkább a medikus szerző ifjonti ki-
csapongásai ihlethették. Nem tartja kordában
higgadt, hűvös didakszis. A képtelen túlzásokat
(gyermeklányok és öregasszonyok válogatás
nélküli megrontása, vízbe fúlt, megfojtott nők, le-
szúrt barát) az irodalomtörténészek mint radiká-
lisan expresszionista jegyeket kategorizálják.
Pszichoanalitikus elemzők pedig felfedeznék az
összefüggést Baal romboló, ámde romantikus
pátosszal felmagasztosított ösztönkiélése, illetve
- mint olvasható - a szerző korabeli, ambi-
valensen megélt szexualitása között. Olyannyi-ra,
hogy például Martin Esslin a brechti életművet
alakító elidegenítési elvet és dramaturgiát az el-
fojtás esztétikai megjelenítésének látja: ennek

Vallai Péter (Koldus)
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értelmében Brecht később a ráció vasfegyelmé-
vel fékezi meg s tartja kordában a Baalban még
szabadon tomboló vak emocionalitást. „Baal za-
bál! Baal táncol! Baal megdicsőül!" - ez volt a
szerző szándékai szerint a mű eredeti címe,
amely kétségkívül visszaadja a dráma szenve-
délyes életességét.

Baal ennélfogva gyakorta mint naturális,
nyers őserő jelenik meg - ha akad vállalkozó a
mű színpadra állítására. Az emlékezetes kapos-
vári Baalban, Boglárlellén, a kritikák szerint, egy
busa fejű, torzonborz szakállú, lompos költő -
Vajda László - hempergett izzadtan a homok-
ban. A lassan elkomoruló égbolt alatt az orangu-
tánküllemű Baal eggyé vált szinte az elemekkel,
a zúgó széllel, a fákkal, a földdel. A rendező, Ba-
barczy László azért egy varietézongora szere-
peltetésével józanul ellenpontozta a lellei termé-
szetisten tombolását.

Baal a maga egyszerre lefegyverző és pusztí-
tó vonzerejével kétségkívül hatásos figura; van
valami költői egy pálinkagőzös, ápolatlan alak-
ban, aki violaszín égboltról álmodik. Hogy ponto-
san milyen az a társadalmi környezet, amelyhez
képest ilyen gátlástalanul antiszociális a főhős és
miért; komolyan veendő-e a színmű expresszio-
nista pátosza avagy sem; költő zsenivel állunk-e
szemben, aki elpazarolja magát avagy egy le-
csúszó, gátlástalan korhellyel, aki időnként mű-
vészszerepben tetszeleg - Baal „helyi értékére"
számos variáció képzelhető el.

Eszenyi Enikőt és feltűnően népes produkciós
csapatát viszont, úgy látszik, sokkal inkább
érdekelte a forma: hogyan lehet lecsapolni a
játék elementáris drámaiságát s átstilizálni, amit
csak lehet, tárgyakba, fényekbe, zenébe.
Magyarán: hogyan lehet elidegeníteni egy korai,
még szenvedélyes Brechtet.

Két mozgatható óriástükör folyamatosan
széthasogatja a teret és a színházi illúziót. Mint
állandó reflexióra és önreflexióra kényszerítő
elemeknek figyelmeztető jelenlétük akár helyén-
való is lehetne egy lendületes és nedvdús Baal-
előadásban. Amikor azonban a főszereplő és
barátja, Eckhart a tükör alá fekszik, s mi csak a
homályos, mozdulatlan képmásukat fürkészhet-
jük deréktól fölfelé, a tükör már nem megmutat,
hanem lefagyasztja a játékot, egy mutatós effek-
tus átveszi az uralmat.

Ákos hideg metálzenéje még felfogható el-
vont, metafizikus lüktetésként. Az, hogy a sze-
replők rendszeresen kapnak a fejükre egy adag
kéziratot, sarat (vagy valamit, ami barna és lágy),
havat, szalmát, búzát vagy vért, még játékosan
kiemeli a jelenet tartalmát, s rögzíti emlékeze-
tünkben a figurát. Jó a reflektor mint visszatérő
motívum: Baal dührohamot kap, amikor
Johanna a lámpával babrál, ahelyett, hogy őrá
figyelne; s végül az teszi Eckhart gyilkosává,
hogy barátja a pincérnővel szeretkezik,
tudomást sem véve

arról, hogy ő, ugyanezen lámpát saját arcára irá-
nyítva, éppen magánszámot ad elő. A főhős ref-
lektorfény-komplexusa rávilágít tehát mérhetet-
len énközpontúságára.

Az eklektikus képi és hanghatások sokszor
differenciálatlan dömpingje azonban egyre in-
kább agyonnyomja, megfojtja a drámában azt,
ami emberi, ami őszinte és elementáris. A körúti
peep-show modorában előadott látványos sza-
do-mazo lokálszám, már nemcsak elidegenít,
hanem öncélúan kisajátítja a figyelmet, holott a
költészetét áruló Baal undoráról szólna a jelenet.

Pap Vera (Sophie) és Kaszás Attila (Baal)
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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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

CIGÁNYÚT
KÁRPÁTI PETER: ORSZÁGALMA


