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A fortély-effektus

Két Brecht-bemutató

„Ülök a járdaszélen. / A sofőr kereket
cserél. / Nem voltam szívesen ott, ahonnét
jövök, / Nem leszek szívesen ott, ahová
utazom. / Miért nézem a kerék-cserét /
Türelmetlenül?" Ez a késői Brecht-
epigramma, mely A kerékcsere címet viseli,
talán a szerző egyik legdrámaibb művének
tekinthető. Esztétikája igen furfangos:
tárgyilagos, reménytelen, majd egy merész
fordulattal a befejezés a sejtelmes
középútra viszi el az olvasót. A költemény
kínálkozik arra, hogy vala-mely modern
szeminárium árnyaltan heves elemzésének
tárgya legyen. Az efféle analízis esztétikai
tandráma is lehetne, vadul
szembesülhetnének kedvenc skatulyáink,
az elemzők hosszan és dúl-tan érvelnének:
pesszimista-e a vers vagy optimista. Végül
pedig csatasorba állhatna a költői hangtan,
a verstan, a mondattan és stilisztika
számtalan tétele, azt bizonyítandó, hogy a
néhány sor mégiscsak az életöröm felé
mutat. Az elemzés tanulsága az lenne:
hogy a mű-vész nagysága éppen abban
van, hogy ezt nem oly egyszerűen mondja,
hanem megküzd azért a vacak, végső
kérdőjelért, Mintegy kiküzdi azt, hogy
utolsó kér-(lő mondatával a harmónia felé
mutasson. Az író átéli, megszenvedi a mai
világ keserveit - de nem hagyja magát.
Fájdalmával nem zárkózik valamely
arisztokratikusan zárt és előkelően
berendezett lakosztályba, ő igenis az utcán
ül, nem holmi burzsoá fotelban, tekintetét
ez-úttal is a népre függeszti, annak is egy
jóravaló, tevékeny képviselőjére, egy
sofőrre. Lehet egy ilyen művész az el-
vetemült defetista ideológiák követője,
még akkor is, ha netán megszenvedi új
világunk átmeneti nehézségeit? Termé-
szetesen, nem. A vers végén a kérdőjel
tehát logikusan a pesszimizmus és a
diszharmónia diadalmas meghaladását
jelenti. A jó költemények szerencsére
túlélik az efféle tan-mű-elemzéseket, még
akkor is, ha némiképp maguk is táp-talajt
szolgáltatnak a korszerű akadémizmus
képleteinek kifejlődéséhez. És a jó
műveknek ezenkívül - adott eset-ben --
még saját alkotójuk tanait is túl kell
élniük. Brechtről szólván ez persze

ma már közhely: az elemi iskolások is
tudják, hogy szigorú elidegenítő elmé-
letei ellenére színműíróként beleélésre
kényszerítő, rendkívül hatásos helyzete-
ket és szerepeket írt. De egyéb is van,
amit műveinek át kellett vészelnie. Írói
magatartása, szemlélete, célkitűzése, mely
egykor, a maga korában forradalmi volt,
merész, kihívó, ma már szinte követendő
modellé vált. Napjainkban a
polgárpukkasztás szinte kötelező illem-
szabállyá züllött, az élet sötétebb oldalait
megmutatni sikk a művészetben, az író
egykor újszerű didaktikus tételei mára
bemagolandó vizsgatételekké lettek.
Verfremdungseffektje szomorú célt ért:
tökéletesen elidegenedtünk azoktól a
megszívlelendő erkölcsi tanulságoktól,
melyeket dogmákként vernek a fejünk-
be. Mindez persze sajátos módon hasz-
nálhat is a műveknek. A néző ugyanis

felszabadultan nyugtáz minden olyan
Brecht-előadást, mely nem oktatja ki,
amely nem úgy szól hozzá, mint vala-
mely marxista-leninista tanfolyam felvi-
lágosítandó hallgatójához. Ha a közönség
hálás, ennek nem mindig az az oka, hogy
renegát módon az oly sokat átkozott
kulináris színház visszacsempészésének
örül. Erről egyébként sincs szó a közel-
múltban bemutatott két Brecht-darabban,
a Győrben látott Kurázsi mamában, illetve
a Miskolcon színre vitt A szecsuáni
jólélekben. Mindkét színházban
úgynevezett nehéz, komoly előadásnak
minősül a Brecht-játék, hisz sajátos mó-
don mindkét városban egy-egy örökzöld
nagyoperett 4 műsorrendi vetélytárs.
Helyenként mindkét játék nehezebb, bo-
nyolultabb, mintha morális lecke volna: a
tandrámai ábrázoláshoz képest nyitot-
tabbak e játékok, a tanulság kevésbé
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magabiztos megfogalmazású, épp ezért az
előadások a szokottnál nyugtalanítóbb,
tehát drámaibb Brechtet mutat-nak be.

A két bemutató természetesen véletle-
nül került egymás mellé. A darabok között
tehát ilyen alapon csak erőszakolt
párhuzamokat vonhatnánk. Erre még az az
irodalomtörténeti tény sem csábíthat, hogy
a darabok keletkezési ideje is közel esik
egymáshoz. Ami bennük hasonló, az igen
sok Brecht-műben megjelenik. A fortélyos
kisember alakja számtalan változatban
felfedezhető az író életművében. Ezek a
figurák tőről-metszett materialisták: létük
a lehető legteljesebb mértékben
meghatározza tudatukat. Sikeres vagy
sikertelen reál-politikusok, akik számára
az élet a meg-élhetéssel azonosult.
Modern tragikus vétségük az, hogy
hisznek a törvények kijátszhatóságában.
Az apró ravaszkodások életfenntartó
erejében. Vállalkozásuk ostobán vakmerő.
Á középkori misztériumdrámák
kisemberét - éppen úgy, ahogy e drámák
közönségét - ször

nyű rettegéssel töltötte el a pokol erőit
jelképező figurák megjelenése. Brecht
hétköznapi hőseinek magatartása
gyökeresen más: rendszerint leülnek a
rémes alakokkal játszani egy parti sakkot,
sőt a legalpáribb alkudozásoktól sem
riadnak vissza. Teszik pedig mind-ezt
józan, üzletszerű meggondolásokból,
mintha a világrend nem lenne bonyolul-
tabb akármelyik piaci szatócsboltnál. A
brechti ember nem hiszi el, hogy el-
bukhat, nem érzi át léte tragikumát, s
éppen ez a nagy tragédiája. Á hagyomá-
nyos tragikumtól ez persze eltér. A más-
ság leírható a végzet és mai utódja, a
szükségszerűség különbségeként. Az
egyik vak, a másik - a drámai ábrázolás-
ban -- gyakran bosszantóan rövidlátó. Ez
a modern végzet kifürkészhetetlen
elődjével szemben a kiszámíthatóság
illúzióját kelti a boldogtalan hősökben.
Tetteik ily módon kevésbé méltóságtel-
jesek, kevésbé megrendítőek. Az ember
többé nem felmagasztosult véres áldozat,
csupán történelmi fogyóeszköz.

Ha a két rendezést, Iglódi Istvánét

illetve Csiszár Imréét egy-egy vonással
akarnánk jellemezni, akkor azt mond-
hatnánk, hogy amíg a győri K u rá zs i ma ma

a világot horizontálisan mutatja be, a
miskolci Brecht-előadás vertikálisan
szerkesztett. Előrehatoló vagy hátra-hatoló
mozgás, emelkedés va g y zuhanás egyik
műben sem történik, a küzdelem hasztalan
és haszontalan.

A győri színpad körfüggönye mű-anyag
fóliából készült, ennek az anyag-nak a
színe, a természetes anyagokétól eltérő
hullása idegenszerűen sejtelmessé,
határozatlanná teszi a képet. Á hatást
fokozza az időnként különböző alakza-
tokban aláhúzódó hálószerűség, mely
inkább hangulati elem, mint jelkép. Ez a
hatalmas rideg tér erőteljesen kiemeli az
egyetlen reális tárgyat, Kurázsi mama
kocsiját, amely körbe-körbe jár a pusz-
tulás taposómalmában, az élet minden
jelétől megfosztott, letarolt földön. Ez a
környezet nem emlékeztet semmiféle
ember lakta vidékre, ami itt megtörténik,
az voltaképp már csak valamiféle torz
vegetáció. Ennek tökéletes megtestesítője
a főszereplő, Kurázsi, ez az antianya, aki
felfalja gyermekeit. Az előadás a
visszájára fordult életösztön példázata is.
Brecht gondosan, aprólékosan rajzolta
meg az erkölcsi elnyomorodás képeit:
erős, egészséges hősei ékesszólóan ma-
gyarázzák romlottságukat, romlásra ve-
zető hajlamaikat, gyengeségüket, me-
lyeket természetesen mindig a körülmé-
nyek következményének tüntetnek fel.
Rendkívül sokatmondónak tarthatjuk azt a
tényt, hogy az egyetlen nemes, er-
kölcsileg-érzelmileg intakt szereplő né-
ma. Katrin nem kaphat szót abban a drá-
mában, ahol már régen nincsen szó a jóság
és a gonoszságba torkolló gyarlóság
párbeszédéről, netán vitájáról. Á né-ma
lány az egyetlen, aki nem hallgat az
elaljasult életösztön parancsaira, így
voltaképp nincs is mit beszélnie szerep-
lőtársaival.

Iglódi István rendezése tüzetesen elemzi
a figurák elembertelenedési fokozatait. A
gonoszsági hierarchia csúcsán Kurázsi
mama áll, semmi csodálkoznivaló nincs
azon, hogy ez az asszony semmit sem
tanul az eseményekből. Kapzsisága és
ostobasága már-már démoni. Törőcsik
Mari kitűnően ragadja meg ezt a jelleg-
zetességét. Cinizmusa fenyegető, a szí-
nésznő különös száraz iróniája meggyő-
zően villantja fel Brecht oly jellemző
szarkazmusát. A rendező és a színész
persze nem valamilyen példázatszerűen
kegyetlen anyát képzelt el. Törőcsik
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Mari Kurázsija szereti a gyermekeit, a
maga módján. Csak éppen ez a mód nem
óvja meg a családot a pusztulástól. Sa-
játosan erkölcstelen józansága itt is meg-
mutatkozik: úgy hiszi, az életre neveli
fiait, amikor elfogadtatja velük a háború
hétköznapjainak szabályait, jót tesz leá-
nyával, amikor hozományt harácsol neki,
holott mindeközben a halálra neveli
gyermekeit. Kurázsi egyetlen ellenfelét,
Katrint Baranyai Ibolya alakítja. Sajátos ez
az ellentét, hisz anyja életrevalóságával,
kópéságával, találékonyságával szem-ben
ő a tehetetlen, a sérülékeny ember, mégis ő
képviseli az igazi, törhetetlen életerőt,
nemcsak azért, mert ebben a változatlan,
pokoli körforgásban egyedül ő képviseli a
cselekvés bátorságát, hanem kiirthatatlan
gyermek utáni vágya miatt is. Kurázsival
szemben ő a valóságos anyatípus.
Baranyai Ibolya a szerepnek ezeket a
tartalmait szépen és mértéktartóan adja
vissza. A többi szereplő vala-milyen
módon mind Kurázsi függvénye, elveinek
megvalósítója, több-kevesebb sikerrel.
Pontos és hiteles alakítást nyújtott ifj.
Újlaky László, Sipka László a két fiú
szerepében, valamint Áts Gyula, Patassy
Tibor és Martin Márta a Szakács, a Tábori
pap és Yvette szerepében.

Az előadás egyetlen komolyan kifo-
gásolható mozzanata a songok előadása.
Hiába tudjuk azt, hogy a felfokozott
erősítés használata szükségszerű lehet az
adott körülmények között, mégis éppen
Brecht-darabban nehezen barátkozunk

ezzel a megoldással. Művészileg nem le-
szünk gazdagabbak e módszer által, a
szöveget ezúttal sem értjük - pedig ez
éppen e szerzőnél lenne fontos -, csak a
hangerő nagyobb.

Sen Te, A szecsuáni jólélek hősnője is az
alkudozó, fortélyos Brecht-alakok közé
tartozik. Kurázsi mamától csupán egyetlen
kicsiny, de lényegbevágó vonás
különbözteti meg: Kurázsi kapzsiságból
ravaszkodik, alapkarektere szerint gonosz
és kíméletlen; ezzel szemben Sen Te
önzetlenségből alakoskodik, meleg-szívű,
jóságos lény, akit a felismert
szükségszerűség visz odáig, hogy időn-
ként engesztelő áldozatot mutasson be a
világ farkastörvényeinek oltárán. Á jóság
luxus, mondja a darab, az erény pedig a
gazdasági helyzet, a jóllakottság
függvénye. Nemes erkölcsöket nem vár-
hatunk attól, aki szegény. A jóllakottaktól
még kevésbé, ezt a brechti tételek logikája
ellenére éppen a Brecht-darabok
bizonyítják, többek között A szecsuáni

jólélek is. Csiszár Imre rendezése ezt a
pofonegyszerű igazságot lenyűgözően
ötletes színpadi szerkezettel fejezi ki.
Szlávik István kitűnő díszlete a világ
függőleges rendszerét mutatja meg. E
furcsa Jákob-létra két végét nem látjuk, az
egyiket azért, mert a lét alatti csatorna-
világot sejteti, a másikat pedig azért nem,
mert isteni ködök magaslatába vész. Ami
közbül esik, az egy modern

ipari város vagyoni hierarchiája. Az arcok
festése, 'illetve Szakács Györgyi egyéni
színdramaturgiára valló jelmezei pontosan
informálnak a szereplők hová-tartozásáról.
Csiszár Imre helyesen értelmezi a szerzőt,
amikor látványban is ábrázolja azt, hogy
ebben a szecsuáni társadalomban nincsen
függőleges mozgás. A szereplők ugyan
felszaladgálhat-nak a szinteket' összekötő
lépcsőkön, de ez helyzetükön aligha
változtat. Sen Te először egy mesebeli
véletlen folytán jut feljebb, később pedig -
hogy legalább kispolgári jólétét
megtarthassa - merész leleménnyel óhajt
felfelé hágni e gazda-sági-társadalmi
szamárlétrán. A szecsuáni jólélek
koronként kénytelen gonosz nagybácsivá
válni, általában ezt a kény-szerűséget
szoktuk a darab egyetlen ki-józanítóan
keserű tanulságának tartani. Csiszár
rendezése egyébre is felhívja
figyelmünket. Sen Te anyai érzelmei
önmagukban rendkívül meghatók, tisz-
teletreméltóak, a gonosz ravaszság efféle
megindoklása azonban szerfelett gyanús
és veszélyes. Az előadás nyugtalanítóan
nyitott befejezése azt is sugallhatja: az
egykor harmatosan együgyű utcalánytól
ezek után talán bármi kitelhetik. Szüle-
tendő gyermeke érdekére hivatkozik, s
lehet, hogy ez a továbbiakban bármire
felmentést nyújthat. Hisz eredetileg csak
egyszer akart Sui Tává lenni, később
kiderült, hogy erre egyre gyakrabban van
szükség. Az istenek ugyan szemforgató
jovialitással intik arra, hogy e csúf

Tímár Éva mint Sen Te A szecsuáni jólélek mis-
kolci előadásában
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átváltozásra a lehető legritkábban kerül-
jön sor, de ki tudja kiszámítani a szük-
ségszerűség parancsait. Annál kevésbé,
mivel e miskolci előadás a darabnak ama
igazságára is rámutat, mely szerint a világ
egyetlen szintjén sem magától értetődő a
jóság. Legfeljebb a rosszaság fokozatairól
beszélhetünk. Sem az istenek - a leg-
felsőbb szinten -, sem a többiek nem
engedhetik meg maguknak a jóság
luxusát. A tét persze változik, de ez nem
dönt el semmit, hisz van, akinek a hivatali
előléptetés a drága, van, akinek meg egy
pohár víz ára. „Szívesen lennék jó, de hát
hogy fizessem meg a házbéremet ?" Ez a
dráma alapkérdése. De ehhez még
hozzáfűzhetjük azt is, hogy a világ minden
szintjén kérnek házbért, az istenektől
éppúgy, mint a nyomorúságos vízárustól.
Az összeg, illetve a térítés milyensége
természetesen változhat a hierarchián
belül. De ez végül is nem etikai kérdés. Ha
az erkölcsi viszonylagosság szemlélete
szerint közelítünk, akkor a jóemberséget
csupán gazdasági szintkülönbség
kérdésének kell tekintenünk. Brecht erre
vonatkozóan is elgondolkodtató példázatot
mutat be. Sen Te rokonai a lét kispolgári
szintjén kibírhatatlan ingyenélők, robotoló
munkások-ként viszont szimpatikus
páriák. Jang Szun, az állástalan repülő is
csak addig rokonszenves, amíg éhező,
szomjazó öngyilkosjelölt. A társadalmi
felemelkedés egyre rosszabb emberi
reagálásokat vált ki belőle, amint felfelé
halad, egy-re képmutatóbb lesz: fejlődése
csöppet sem biztató.

Az előadás szándékoltan befejezetlen,
pontosabban a feszült várakozás effek-
tusára épít. Ez persze igen váratlanul éri a
nézőt, aki kerekdedségre vágyik, arra,
hogy akármi is történt a színpadon, a leg-
súlyosabb konfliktus is érjen véget a mű-
vészek feloldó gesztusával, a meghaj-
lással, melyre taps a válasz. Ez nem egé-
szen a szokott protokoll szerint zajlik a
miskolci színházban. A festett, jelmezes
szereplők között váratlanul megjelenik
maga a rendező, s a forró hangulatot bo-
csánatkérő epilógussal hűti le. Így végzi
szavait: „Tisztelt közönség, kulcsot te
találj, / Mert kell jó végnek lenni, kell,
muszáj !" A színpad még e szavak el-
hangzása után sem ürül ki. A rendező,
valamint néhány színész letelepszik --
farkasszemet néz a közönséggel, amely
ezek után már tényleg nem tudja, mit
tegyen. Végül tanácstalanul kitéblábol a
nézőtérről.

Az előadásban fegyelmezett és szenve

délyes színészi alakítások egész rend-
szerét élvezhetjük. Tímár Éva Sen Te-
alakítása minden mesebeli vonást nél-
külöz. A színésznő kitűnően ábrázolja a
visszatérő személyiségváltás minden
zavarát és veszélyét. Átérzi és velünk is
átérezteti a lány ellentmondásos, végső
soron megoldhatatlanul nehéz helyzetét.
Élményszerűen formálja meg Dégi István
a vízárus, Vang figuráját. Megérteti
velünk Vang kivételes képességének
titkát: kibúvik a lét süllyesztőjéből, átható
tekintettel vizsgálja a világot, melynek
lényegét sokkal jobban érti, mint a
valószínűtlen magasságból alá-szálló
istenek. Akik ebben az előadásban nem
többek s nem kevesebbek, mint
jóindulatú, de gyámoltalan szakszer-vezeti
bizalmik. Polgár Géza, Sallós Gábor és
Somló Ferenc kitűnő stílusban előadott
prédikációi akár bocsánatkérés-nek is
beillenek. Horváth Zsuzsa Sin asszony
szerepében ezúttal is izgalmasan fanyar
komikai képességeit bizonyította. A jól
játszó népes társulatból rajtuk kívül
kiemelendő még Máthé Éva, Csapó János,
Újlaki Dénes és Matus György játéka.

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene: Paul
Dessau. Díszlettervező: Szlávik István m. v.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. A mozgások
tervezője: Somoss Zsuzsa. Zenei vezető:
Kalmár Péter. Rendezőasszisztens: Balogh
Erzsébet. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Dégi István, Polgár Géza,
Sallós Gábor, Somló Ferenc, Tímár Éva,
Újlaki Dénes, Máthé Éva, Csapó János,
Zsolnai Júlia, Horváth Zsuzsa, Matus
György, Polyák Zsuzsa, Somló István, Ru-
das István, M. Szilágyi Lajos, Banos Ágota,
Galkó Balázs, Körmöczy Tamás, Máhr Ági,
Banó Pál, Kalapos László, Márffy Vera,
Balogh Erzsébet, Dariday Róbert, Radó
Béla, Ittes József.

Bertolt Brecht: Kurázsi mama (győri Kisfaludy
Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene:
Paul Dessau. Díszlettervező: Meller András.
Jelmeztervező: Tordai Hajnal. Zenei vezető:
Orbán György m. v. Segédrendező: Török
Éva. Rendező: Iglódi István m. v.

Szereplők: Törőcsik Mari, ifj.'Újlaky Lász-
ló, Áts Gyula, Patassy Tibor, Paláncz
Ferenc, Mester János, Baranyai Ibolya,
Martin Márta, Sipka László, Uri István,
Bobor György, Perédy László, Ballai István,
Kiss Bazsa, Nádai Pál, Bende Ildikó,
Rupnik Károly, Pálfai Péter, Kárpáti István,
Köves László, Hajnal Róbert.

PÁLYI ANDRÁS

A vígszínházi Kleist

Ki ez a Friedrich, homburgi herceg? S ki
az a másik Friedrich, brandenburgi
fejedelem? Ez előbbinek az álom való-
ságosabb a valóságnál - amaz utóbbinak
az álom nem egyéb, mint a természet
tréfája. Az előbbire azt mondjuk, költő,
hisz intuitív módon tájékozódik a világ-
ban, a másikra, hogy tipikus gyakorlati
ember, hisz csak az empirikus tapaszta-
latnak hisz. De nincs-e ott a két Friedrich
konfliktusában a spontaneitás és a fe-
gyelem dualizmusa? Vagy a képzelet és
az akarat kettőssége? Vagy az introverzió
és az extroverzió egymást kiegészítő
egymásra feleselése? Vagy a látnok-
próféta „szubjektivizmusának" és a ha-
talom „objektivizmusának" morális két-
arcúsága ? A homburgi herceg megál-
modja fehrbellini győzelmét, valamint
eljegyzését Natalie-val, a választófejede-
lem unokahúgával - és álma beteljesül.
Csakhogy keresztülhúzva a fejedelem
haditervét indítja csatába a vezénylete
alatt küzdő lovasságot, ami közönséges
parancsmegszegés. Friedrich branden-
burgi fejedelem tehát halálra ítéli Fried-
rich von Homburgot, bár igaz, kegyelmet
adna neki, ha a herceg nyíltan meg-
tagadná a katonai fegyelem szükséges-
ségét, ám ezt az álomlátó ifjú sosem tenné
meg: ugyanazon porosz birodalmi
eszmény híve ő is, akár a választófejede-
lem. A kegyelem mégis eljő, mert Hohen-
zollern gróf ráolvassa a brandenburgi
fejedelemre vétkességét: Friedrich, a fe-
jedelem, aki kíséretével épp a parkban
járt, mikor az ifjú Friedrich herceg révü-
letében babérlevelekből koszorút font
magának, maga is részt vett az „álomjá-
tékban", saját kezűleg helyezte a koszorút
az ifjú homlokára s ígérte oda unokahúga
kezét. Ami azonban a vá-
lasztófejedelemnek közönséges móka
volt, az az ifjúnak valóságos tapasztalat.
Natalie kesztyűje a kezében marad: íme az
álom valóságértékének kézzelfogható
bizonyítéka. Hogyan is figyelhetne a
haditervre, mikor a haditanács idején is
Natalie szerelmével van elfoglalva! És
végül ennek köszönheti a győzelmet:
hogy jobban figyelt az álomra, mint a
parancsra. Az irracionalitás diadala? De


