
amelyet mindig Kurázsi mama és gyer-
mekei forgatnak, azok a „kisemberek",
akik erejüket, energiájukat, életüket adják
ahhoz és azért, hogy ez a „kerék" for-
duljon. Lehet, hogy ez a kerék itt tovább-
fordul - hiszen a szöveg szerint a marko-
tányosnő indul tovább. Lehet, hogy a ka-
posvári előadás díszleteleme az állandó
körbe-körbe, a sehonnan sehová sem tar-
tó, csak mindig önmagát ismétlő törté-
nelmi folyamatokat jelképezi. És az is le-
het, hogy az asszony itt vissza akar fordí-
tani valamit (mivel a kereket az előző - a
felvonás korábbi részében látható - hely-
zetébe forgatja). Ez utóbbi, túlságosan
direkt és együgyű értelmezést nem emlí-
teném, ha nem idézte volna föl bennem a
„történelem kereke" szóképnek egy
szemtelenül szellemes vizuális lefordítá-
sát. Bódy Gábor filmjében, A kutya éji
dalában a nyomorék párttitkár tolószé-
kében ülve azt mondja, hogy nem lehet
visszaforgatni a történelem kerekét, s
eközben saját székének kerekét visszafelé
forgatja: tolat.

Az előadás fináléjában összkar és tabló
teszi emelkedetté a hatást: a szereplők -
immár „civilben" - vonulnak a színpad
teljes szélességében húzódó két tömött
sorban a közönség felé. Az ének azonban
hirtelen félbeszakad, és ezzel az előadás is.
A váratlan némaság (s a pillanatnyi teljes
sötét) Brecht szellemében meggátolja a
nézőt abban, hogy „romantikusan
düllessze a szemét". Ez a kontraszt (a tutti
és a general pausa között) éppoly éles,
mint a gigantikusság és a kisszerűség el-
lenpontja, mint az óriási tömbök és az ap-
rólékosan kidolgozott, naturalista hűségű
részletek oppozíciója, mint a szereplők és
a Beszélő (Tóth Eleonóra) világának
ellentéte.

A jeleneteket összekötő (és elválasztó)
narrátor mai színházi konferansziéként
jelenik meg, a jelmeztervező Szakács
Györgyi őt kisestélyibe öltözteti, s a szí-
nésznő mikrofonba beszél és énekel. In-
tonációja gyakran egy idegenvezetőére
emlékeztet, s így valóban elidegenít attól,
amiről beszél. Ez a hatás azonban ebben
az előadásban kívül kerül magán a dara-
bon, az egyes jelenetek, a színészi alakí-
tások nem demonstratívak, nem reflek-
táltak, hanem önelvűek. Lázár Kati a
címszerepben teljesen világossá teszi,
hogy Kurázsi mama alakjában és sorsában
mai személyekről és mai sorsokról van
szó. Nem eszközöket használ, hanem
létezik, s ez a jelenlét nem a teatralitás
közegébe tartozónak tűnik, hanem az
életébe. A konok eltökéltség, a minden
tragédiát elviselni (de eltűrni nem) tudó
asszonyi erő sugárzik alakjából, és Lázár
Katinak elsődleges szerepe van abban,

hogy az előadás általam érzékelt üzenete a
személyes történelemről megfogalmazást
nyer. A színésznő eltűnik a szerep-ben, és
Kurázsi mama inkarnálódik Lázár
Katiban. Pogány Judit a néma szerepet
teljes értékűvé teszi. Kata megformá-
lásával nem epizodistája, hanem egyik
főszereplője az előadásnak. Nemcsak a rá
vonatkozó közlések tükrében, a rá irá-
nyuló akciókra adott reakciókban van je-
len. Egy egész jellem kontúrjait megraj-
zolja: a gyermeklétben és gyermeki lel-
kületben rögzült lányét, aki hozzászokott a
nélkülözéshez és a kiszolgáltatottság-hoz,
de az apró örömök kikövetelésével
igyekszik létét a maga számára elviselhe-
tővé tenni. Á csendes jelenlétből akkor lép
át lázas ténykedésbe, amikor család-
tagjait, illetve embertársait veszély fe-
nyegeti. Pogány Judit a „kis"-emberek-ben
munkáló szolidaritásérzést teszi szá-
munkra újraélhetővé.

Á Nemes Nagy Ágnes árnyalt fordítá-
sában megszólaló darabhoz Paul Dessau
zenéjét Selmeczi György hangszerelte. Á
muzikális effektusok is szerves és rész-
leteikben is végiggondolt elemei az elő-
adásnak. A kaposvári Kurázsi mama és
gyermekei maradandó értékűnek tűnő
színházi műalkotás. Á produkció esztéti-
kai komplexitása és teljességigénye, vala-
mint az ebből kirajzolódó történetfilozó-
fiai gondolat is azzá teszi. A mindennapi
élet hol könnyebb, hol (s ma mindinkább)
súlyosabb szekerét mi húzzuk, mi toljuk,
ki egymaga, ki társával-családjával
közösen. S az egyes ember ténykedé-
seiből, vágyaiból és törekvéseiből épül föl
a nagy egész. Gothár Péter rendezése ezt a
perspektívát láttatja meg: nemcsak a
„velünk történik", de a „rajtunk múlik"
személyes hitét és tapasztalatát is. Hiszen
értünk és általunk van - a történelem.

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
(kaposvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene: Paul
Dessau. Zenéjét hangszerelte: Selmeczi
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Khell Zsolt - Gothár Péter. Jelmez: Szakács
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TARJÁN TAMÁS

Esőben vizet

A szecsuáni jólélek a Madách Színházban

„Az istenek gyorson el." Az előjáték szer-
zői instrukciója ez Bertolt Brechttől, de a
mai világjáték diagnózisa is lehetne. Nagy
Viktor, a Madách Színház fiatal rendezője
remekül osztotta ki A szecsuáni jó/élek
három istenszerepét, és a vibrálóan ötletes
Borsi Zsuzsa segítségével remekül
öltöztette őket.

Arany, ezüst, bronz. Három köpönyeg,
három bőrkabát a három istenen, akik
sudárak, kisportoltak: bérletük van a
tanács szaunájába, és még senki nem
kérdezte meg, miből épült ez a szauna.
Három érdemrend látogat le az emberek
közé, és velük három korosztály, három
világszemlélet, három magatartás. Nagy
Viktor nem sokat teketóriázik, a Fény Fiai
közül a legelsőt, legrangosabbat, leg-
öregebbet egyenesen Leninnek maszkí-
rozza. Koltai János a Pierre Cardintől öl-
tözködő főtitkárok eleganciájával érkezik,
de tányérsapkában, hogy legalább egy,
egyetlenegy, egyetlen árva jólelket
találjon a földön. Aranykabátján piros
szalag lobog - hogy ebből a forradalom-
színből később gombra kötött kis masni
maradjon csak, s helyette előbb vékonyka,
majd tüntetően vastag gyászszalag jelenjék
meg a felkaron, ott, ahol érzelmi és
politikai pántlikáinkat hordani szoktuk.
Koltai Jánosnak nagyon jót tett a televízi-
ós Szomszédokban alakított állandó sze-
repe (érdemes lenne arról elmélkedni, amit
Máriáss József megpendített interjújában:
a művészet e napi fogyasztású árucikke
népszerűbbé varázsolt kevésbé közismert
színészeket). Koltai adja meg a trióban a
félelem alaphangját. lsteneknek nagy
garral vagy fölényes inkognitóban illene
beleturkálniuk a halandók dolgaiba.
Ezek...? Az utolsó vízárus is rögtön
azonosítja őket, s hogy milyen a fogadj-
isten, arról a ruhák züllése is árulkodik:
még jó, hogy jutott valahol egy kis szal-
ma, fekvőhelyül, szálaival megtapadva az
„új" fejfedőn, a kötött sapkán. Koltai sie-
tőssége, kapkodása azt fedi föl a jellem-
ből, hogy ennek az istennek semmire sincs
ideje, sőt érzi is, hogy az idő elröpült
fölötte. De dolgozik benne a kötelesség-
tudás: ha a Fény ebbe a pozícióba állította,
akkor neki jó lelket kell keresnie. Persze
nem erőlteti a dolgot; jelentést azonban
hiánytalant írhatna az akcióról. Koltai
János a szimbólumalakból vissza-hozza
embernek az első istent, személyt



teremtő játékával tolerálja azt a kissé
harsány jelképiséget, amely - lehet: inkább
Brechttől, mint Nagy Viktortól - az összes
szereplőnek adatott.

Az istenek hasonlítanak egymásra. Lé-
lekben legalábbis. Dunai Tamás abszurd
drámák antihőseinek keménykalapját
hordja, és nem fogja váratlanul érni a föl-
kérés, hogy mint első isten tevékenykedjék
tovább. Egyelőre azonban se fölfelé, se
lefelé nem ért egyet, és színesen, ár-
nyaltan hozza tudomásunkra, hogy saját
színe a színtelenség. Dunai, az „élete de-
lelőjén járó" isten, a középső isten ten-
gelyfigura. Helyénvaló, hogy a kétely és
aktivitás látszata ellenére is teljes bizony-
talanságban hagy: mi szent ennek az... -
ennek.

Schnell Ádám, mint harmadik isten,
jutalomutat kapott a földre. Eddigi színre
lépései már igazolták, hogy főiskolai hall-
gatóként is alkalmas istennek. Ő a most
kupálódó ifjú. Neki puha a kalapja. Szin-te
vonzó, hogy még rettenetesen tud csu-
dálkozni. Amikor föl kellene emelnie a
szavát, akkor is javában csudálkozik.

A három isten kiruccanása - van-e jó
ember a mi világunkban vagy nincsen -
keretjátéka Brecht művének. Nagy Viktor
keretnek hagyta a keretet, ám kissé be is
tördelte a darabba. Ha az istenek netán
naplót írnak, és egyedül az éjszakában
még őszinték is mernek lenni, lejegyzik,
hogy ők sem jó emberek.

A Madách Színházat sok támadás éri
műsorpolitikájáért. Sokaknak nem tetszik
az üzleti érzék - pedig nem itt kell keresni
a bajt, hanem jó pár színdarabjuk csúf
csomagolásában. A szecsuáni jólélek
kitűnő, s a Madách „haragosait" csitító
választás volt. Őrizte és továbbvitte a tár-
sulat Brecht-elkötelezettségét, testhez-álló
művészi munkát kínált Nagy Viktor-nak,
végre méltó feladatban foglalkoztatott
olyan színészeket, mint például Nagy
Anna. Ha a tisztelt néző nem kap a fejé-
hez, hogy „ja, Brecht, na azt aztán
nem...!", akkor egyrészt - a szó nemes
értelmében - megkapja, amihez a Madách
hozzászoktatta; másrészt el kell is-mernie,
hogy a múzsák nem költöztek ki végképp
e falak közül.

Bár bizonyos perceiben el-elfárad Nagy
Viktor rendezése, egészében meg-nyerő és
színvonalas a produkció. Götz Béla a tőle
megszokott mérnöki-mértani teret
alakította ki, platókkal, téglákat jel-képező
téglalyukakkal. Meghagyta a színpad
irdatlan magasságát, a fönt gyanúsan
elmosódott sugárzását - ugyan mi-csoda
fiai lehetnek ilyen Fénynek... A díszlet
sokszor nehezíti a járást - ami csak azért
gond, mert Nagy Viktor a botorkálást,
ügyetlenkedést nem építette be

rendezésébe, pedig megtehette volna.
Nem könnyű ezen a földön mászkálni.

A szecsuáni jólélekhez mindenekelőtt
egy jó lélek kell: egy jó színésznő, aki el-
játssza a címszerepet. Ráckevei Annának
elhihető, hogy ha - mint Sen Te, az utca-
lányból lett trafikosnő - szerelmes, eső-
ben vizet vesz egy állástalan pilótának.
Aki szomjas, de szomjasabb nála Vang, a
vízárus üres zsebe. Nem a színésznő a
vétkes abban, hogy - s ez nem puszta for-
ma: koncepció - túl sok a közönséggel
folytatott közvetlen társalgás, a kibeszé-
lés, és feszengtetően indiszkrét pillanato-
kat teremt (nemcsak az ő jeleneteiben) az
első sorban ülőkkel való kézfogás. Ez
legalább a negyedik olyan előadás a Ma-
dáchban, amely azt kaméleonkodja, hogy
ti meg mi egy cipőben járunk. Ezt a két-
ségtelen tényt a színpadon kell kifejezés-
re juttatni. Brecht ugyan szerethette és
helyeselhette ezt a játékstílust, viszont
nyilván dühöngött volna, amiért Nagy
Viktor - következetesen igazodva a tár-
salkodáshoz - számos epizódot durva
fényváltással tép el az elevenebb többitől.

Nagy nyeresége Ráckevei Anna alakí-
tásának, hogy - bizonyára instrukcióra is
- nem Sen Te prostituáltnak Sui Ta kapi-
talistává történő átöltözésére, nem a nő-
férfi, jó-rossz váltásra, nem a dupla figura
külsőségeire koncentrál - sőt beéri a
régtől ismerős ruha- és napszemüveg-
kellékekkel. Nem nyűvi a hangját férfias
recsegésbe - azaz elegendőnek ítéli a
közmegegyezés konvencióját: amikor
Sen Te, akkor Sen Te, s amikor Sui Ta,
akkor Sui Ta. Érdektelen, miért nem fi

gyel föl a különbözőség azonosságára a
világ (ezzel meg is erősíti, hogy valaki -
Sin, az özvegyasszony, a dohányáruda
előző tulajdonosa - mégiscsak rájön a
trükkre. Egyszerűségében is leleményes
jelmeztervezői megoldás Borsi Zsuzsától,
hogy Sin, ez a szürke kóbor macska tarka
ruhában virít, amikor már a titok tudója,
és nyugodtan nyúlkálhat Sen Te
erszényébe, úgysem lehet a kezére csap-
ni. Nagy Anna az elviselhetetlen mosoly-
lyal és a tetemekre leső madárszerűséggel
váltja ki ezt a figurát. S mert kiváló
színművész, nem egyszerűen gyűlölni ta-
nítja ezt a förtelemasszonyt: az áldott ál-
lapotban lévő, Sui Ta külsejű Sen Tével
szolidárisan mintha maga is kihordana
egy magzatot. Nagy Anna ideális Brecht-
színésznő: intonációja, gesztusnyelve, já-
tékmódja egybefonja a reálist és a
metaforikusat. Főszereppé léptet elő egy
mellékalakot - az előadás dicsérete, hogy
ezt nem egyedül teszi).

A Sen Te alakját megformáló Ráckevei
Anna: szem-színésznő. Játékkultúrájának
ezernyi más eszköze is a szemében, a
tekintetében szalad össze. Tehát nem a
szeme játszik a keze, a mozgása, a dikció-
ja helyett: egyszerűen a szeme az a gyúj-
tólencse, amely föllobbant egy jellemet,
egy szerepet. Mint Sen Te és mint Sui Ta
is fölperzseli a publikumot (noha - így
látjuk - nehezére esik gonosz nagybácsi-
nak lenni, és természetesen éli a kis szám-
kivetettet, az utcalányt, akinek már oly
sokan fizettek a szerelemért, hogy most -
az istenek ajándékozottjaként - ő fizet
mindenkinek egy tányérnyi rizs életmen-
tő szeretetével).

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek (Madách Színház). Sen Te-Sui Ta: Ráckevei Anna, Jang Szun: Gáti Oszkár



vízárus kezét nem ő töri el, csak egyik
rabszolgája; és a feleségül kért Sen Te
körött is oly nemtelenül és dallamosan
röpköd, mint aki valóban nem az ágyra
pályázik. Mestermű Pusztaszeri figarója, a
jóságos gengszter, aki buta ahhoz, hogy
ráébredjen: ez a város az ő kezében van.

Mi Csü háztulajdonosnő szerepében
Menszátor Magdolna is elkerüli a Brecht-
játszás végleteit, a csak jó-csak rossz
sémáit. Érdekes vonás, hogy inkább
szemlélője, mint élvezője az események-
nek, melyek pedig jobbára neki kedvez-
nek. Melyik bizományiban vette a bun-
dáját? - ezt csak azért nem kérdezzük,
mert mostanában már nem telik neki bi-
zományira.

Hasonlóképp jeles alakítás Dengyel
Iván bamba szemű, még csalni is rosszul
tudó Lin To asztalosa. Nem lehet nem a
kezét nézni, amikor nehézkesen forgatja a
ceruzát, és a dohányboltba készített
polcok árát számítgatja.

A darabból kilógó két figurát, a sző-
nyegkereskedőt és feleségét Fillár István
és Lelkes Ágnes eleveníti meg. Miért lóg-
nak ki? Mert ők talán jók. Őket talán ér-
demes lett volna zargatniuk a szálláske-
reső isteneknek. Róluk a mindentudó
Vangnak is tudnia kellene, hogy jók. Lel-
kes Ágnes a buzgólkodásban, Fillár István
a tétovaságban fejezi ki a jóságot, ezt a
csöppet sem korszerű vonást.

A Sen Te házába élősködni igyekvő
családtagok hálátlan szerepét fontos fi-
gurákká dolgozták ki a színészek. Bajza
Viktória, az asszony sunyi és gyáva, mi-
előtt kérdezne, már a választ lesi, és nem
hiányzik belőle a jellemtelen szegények
tulajdonsága: hogy fölvágnak a szegény-
ségükre. Tóth Tamás, a férfi szinte nőies

Vang, a vízárus és az istenek: Koncz Gábor, Koltai János, Dunai Tamás és Schnell Ádám (Iklády László felvételei)

lehet ebben a famíliában. Nem ő adja ki a
parancsokat, de ha beüt valami jó fogás,
őt illeti a legfinomabb falat. Az unokaöcs
ifjabb Fillár István megformálásában nem
csupán hitvány jellem, hanem jogosan
elégedetlenkedő fiatal is. Holnap a Kék
fényben fog ránk nézni, korántsem zavart
tekintettel. Gyilkos lesz, mert gyilkosnak
illik lennie. Bálint György - a nagyapa -,
akinek épp a bemutató napján volt a
nyolcvanharmadik születésnapja, egyetlen
mondattal, egyetlen kalaplengetéssel
eltalálja a fölösleges - már lopni nem,
csak enni jó - embert. Balogh András
főiskolai hallgató - a fivér - elveszett
ebben a karban, Szilvássy Annamária, a
sógornő viszont a Brecht-darab mélyéből
is eljátszott valamit: nem Sen Te az igazi
utcalány, hanem ez a nő, akinek a hasát is
inkább párnának gondoljuk, mint kisgye-
reknek. Az unokahúg Györgyi Anna fő-
iskolai hallgató volt, a fiatal prostituált
Kozák Ágnes, ugyancsak a főiskoláról.
Néhány nap múltán nem könnyű vissza-
emlékezni arra, amit produkáltak.

A szereplők listája Vanggal, a vízárus-
sal kezdődik. Koncz Gábor, akit néha-
néha elfelejtünk - vagy mint Oszira em-
lékezünk rá egy felejthető tévésorozatból

kiemelkedőt nyújt ebben a figurában.
Bizony csődöt mond a mimográfia, ha
hűséges leírásra törekszünk. Ebbe a me-
zítlábas, rongyos alakba még az is bele-
játszik, hogy-mint annak idején a sajtó is
tudósított róla - Koncz lenyiszálta az
egyik nagylábujját, szerencsétlenül moz-
dítva a fűnyírógépet. Színész és rendező
tökéletesen megérezték, hogy Vang tán
még a jóléleknél is fontosabb. A vízárus
olyan naiv, oly kevéssé dörzsölt, hogy
nem lép igazi kapcsolatba a világgal:
olyan kapcsolatba, amelyben ő lehetne az
úr. (Arról felejtkezzünk el, hogy pléhpo-
hara dupla fenekű, tehát akkor is hamisan
adja el a vizet, ha esőben veszik tőle.
Vagy Sen Te kivétel?) Koncz az örök
szolgák, a mindenkori beletörődők, a
semmiféle tapasztalattól nem edzett ál-
mélkodók képviselője. Aprózó-szaladó
tipegése, törött kézfejét feltűnés nélkül
dugdosó testtartása remekül igazodik egy
emberhez, aki majd' kicsattan az erőtől,
aki isten lehetne Szecsuánban, de elhitte,
hogy neki vizet kell árulnia mindörökig.

Gáti Oszkár pályájának alighanem leg-
jelentékenyebb szerepe az állástalan re-
pülő. Ő kapja esőben a vizet. Nehéz len-
ne eldönteni, hogy Szunt inkább vonzó
vagy inkább taszító jegyekkel ábrázolja.
Az esőben - amikor a vízpermet jóvoltá-
ból finom hűvösség árad szét a nézőtéren
- szánandó ázott alak, még öngyilkossági
szándékától is óvnánk. Utóbb csúf jel-
lemmé romlik - vagy kiállítja neki a föl-

A szerep lényegi mozzanata, amikor
Sen Te, a lány rájön, hogy terhes; tehát
aligha bújhat sokáig Sui Ta bácsi bőrébe.
A Giorgio Strehler rendezte, nálunk is
vendégszerepelt csodálatos előadásban
ezt a pillanatot ugyanúgy másként élte
meg a színésznő, mint ahogy Törőcsik
Mari döbbenete is másként emlékezetes,
mint Pogány Juditnak a Sui Ta nadrágot
sétáltató kisfiúábrándja. Ráckevei Anna
olyan természetességgel veszi tudomásul
a tényt, ahogy azt az angyali üdvözletek
piktorai vászonra vetették. Akár ő, akár a
rendező találta ki, nagyszerű, hogy kis-
ujját nyújtva álmodja a színre a születen-
dő gyereket: kapaszkodjon ebbe, ő, a ki-
csi. Es ragyog a szeme, a szeme.

„A történetben szereplő Szecsuán tar-
tomány, amely mindazon helyeket képvi-
seli, ahol embert ember kizsákmányol,
ma már nem tartozik az ilyen helyek kö-
zé" - olvashatjuk Bertolt Brechtnél, Ne-
mes Nagy Ágnes időtállóan szép fordítá-
sában. Valószínűleg Szecsuán lehet az
egyetlen hely, amely nem tartozik az
ilyen helyek közé. Nagy Viktor rendezése
ennek ellenére sem elégszik meg a to-
lakodó politikum hangsúlyozásával.
Semmi nem válhat jelképessé, ha nincs
benne, mögötte sors.

Ezeket a sorsokat az előadás mellék-
szereplői kitűnő összhangban, jellemző-
erővel teremtik meg. Pásztor Erzsi - Jang
asszony, az állástalan pilóta anyja - el-
játssza a fia iránti mániákus, a becstelen-
ségig facsarható szeretetet, de azt is, hogy
elege van ebből a jellemgyenge fickóból.
Pusztaszeri Kornél - sárga-fekete zakóba,
zöldessárga nadrágba öltöztetve, hetyke
álpajesszal - pompásan ad egy férfiatlan
férfit, Su Fu borbélyt. Vang, a



mentő papírt, hogy hiába szeretné a mun-
kához való jogot? Persze csakis a repülés
érdekelné - és ő az, aki ebben a darabban a
legkevésbé tud röpülni. Gáti a jellem-
gyarlóságban is nagyvonalú. Azzal ér célt,
hogy magasan tartja a figurát. Azzal,
amiként Sui Ta dohánygyárában cégve-
zetőként elfelejti, hogy valamikor Sen Te
vőlegénye volt. Azzal az arcátlansággal,
amihez csak azoknak van joguk, akik már
nagyon sokszor találkoztak szembe ar-
cátlansággal.

Mellékszerepből főszereppé lett a
rendőr: Vass Gábor szemüveges, intel-
lektuális oktondija, aki már fiatalon bele-
őszült a rendcsinálásba, kiválóan él és él
vissza az egyenruhával. Mintha az ő ese-
tében igazolódna leginkább a brechti
színházi gondolkodás - az eltávolítás,
mely nem csupán az alaknak a színésztől
és a színésznek a nézőtől való eltávolítá-
sát, kritikus és külső szemlélését jelenti,
hanem most azt is, hogy a színészek föl-
mérik önmagukat. Koncz nagyszerű tel-
jesítményéhez, Ráckevei Anna ragyogá-
sához, a három isten földi bujdoklásához
szükség volt arra, hogy valamennyien épp
a Brecht-tükörbe nézzenek az öltözőben.

Nagy Viktort a La Mancha lovagja és a
Doctor Herz után hajlamosak vagyunk
zenés darabok rendezőjeként elkönyvel-ni
- ehhez képest meglepő, hogy Paul Dessau
zenéjét majdhogynem a próza-mondásig
visszafogta. Tudja, hogy a zene kiveszett
ebből a század- és ezredvégből. Tudja,
Brechttel, az istentelent: „Más istenek?
Vagy jobb, ha nincsenek? I Nem játék ez,
agyunk már szétreped. / E kínos ügyből
egy ösvény vezet ki: / Önöknek kell a
megoldást keresni..."

„Kell jó végnek lenni, kell, muszáj!" -
kiáltja Bertolt Brecht. Ugyan miért kell,
muszá j ?

Es ha nem vagyunk istenek, honnan
vegyünk egy Sui Ta-öltönyt? Honnan
napszemüveget, mikor már régen nem süt
a nap?

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek (Madách
Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene: Paul
Dessau. Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Borsi
Zsuzsa. Zenei vezető: Oberfrank Géza. Moz-
gás: M. Kecskés András. Rendezte: Nagy
Viktor.

Szereplők: Koncz Gábor, Koltai János, Du-
nai Tamás, Schnell Ádám f. h., Ráckevei An-
na, Gáti Oszkár, Pásztor Erzsi, Pusztaszeri
Kornél, Menszátor Magdolna, Nagy Anna,
Bajza Viktória, Tóth Tamás, ifj. Fillár István
f. h., Balogh András f. h., Szilvássy Annamá-
ria, Bálint György, Györgyi Anna f. h., Légá-
ri Gergely, Dengyel Iván, Fillár István, Lelkes
Ágnes, Vass Gábor, Kozák Ágnes f. h.,
Vándor József, Kis Endre, Májer Zsigmond
f. h.
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Leomlott határok

Egy fő az egy fő Pécsett

A társadalmi mozgástér újkori megválto-
zását követően igazából csak századunk-
ban tört ki a botrány. A kora gyermek-
korban elsajátított s karakterré keményedő
viszonyok, illetve a megváltozott
mozgástér követelte magatartásmódok
feszültsége végül az emberi személyiség
részleges újraépítésének („korszerűsíté-
sének") technikáját, a pszichoanalízist
kényszerült életre hívni. A karaktert
alapvetően meghatározó (nevelési) elvek
ugyanis szinte változatlan formában
öröklődtek apáról fiúra, sőt a család
mintegy külön is vált, „leszakadt" az őt
övező viszonyokról. (Már a XVIII. század
óta közhely a magánélet s a közélet
különválásáról beszélni.) A mind tartha-
tatlanabb feszültség azonban csak (elha-
nyagolhatóan) keveseket juttatott az
analitikusok bőrdíványaira. A karakter
kényszerű „átszerelésének" sokkal haté-
konyabb, noha pusztítóan drasztikus mó-
dozatait elsősorban a legkülönfélébb tö-
megszervezetek, így főként a hadsereg(ek)
hajtották és hajtják végre. Egy ilyen
sikeres átalakítás analízisét rajzolja fel
Bertolt Brecht a viszonylag korai, 1926-
ban írott darabjában, az Égy fő az e g y
főben.

Az ember szinte korlátlan átalakítha-
tósága ebben az időszakban ugyan már
letagadhatatlan, azonban a baloldali esz-
mevilággal rokonszenvező drámaíró szá-
mára még inkább csak egy-két, szocioló-
giailag többé-kevésbé jól meghatároz-ható
réteg, a kispolgár, illetve a „lumpen"
sajátjaként tűnik fel. A színpadi
megjelenítés alapvető problémája épp
ebből adódik. Kézenfekvőnek látszik
ugyanis az a megoldás, amelyik magától
Brechttől sem idegen, hogy a nézők egy
szociológiai értelemben mélyen alattuk
levő lény, Link Laja átalakíthatóságát az
őket a főszereplőtől elválasztó kulturális
távolsággal véljék magyarázhatónak. Ezt a
felfogást sugallja a darab műfaja is: víg-
játék. Kísért tehát a veszély, hogy egy
olyan ember szerencsétlenségén neves-
sünk, aki oly mélyen alattunk áll, hogy a
távolság látszólag lehetetlenné teszi: ha-
sonló dolgok velünk, a nézőtéren ülőkkel
is megtörténhessenek. Hiszen minket, a
nézőket az elaljasodástól nyilván megvéd
kultúránk és humanizmusunk, melyet
erősíteni éppen a mű lenne hivatott. E
csapda kikerülése nem is olyan egysze-

rű, ugyanis Link Laja alakjának a nézőté-
ren ülőkhöz való közelítése, „megemelé-
se" úgyszólván lehetetlen. Mind a dialó-
gusokból kikövetkeztethető helyzete,
mind reakciói, mind pedig nyelvhaszná-
lata olyannyira réteghez kötött, hogy
alakjának bármiféle megemelése a dráma
építményének teljes szétrombolását
eredményezné.

Ezen eredendő dramaturgiai probléma
feloldására a rendező, Csiszár Imre teljes
értékű megoldást lel. Saját, ebből a szem-
pontból is figyelemre méltó rendezéseihez
képest is radikálisan szakít a színpad
utánzó, ha úgy tetszik „realisztikus" jel-
legével. Ezek a színpadi történések sehol
másutt meg nem történhetnének, nem
sűrítései s a legkevésbé sem utánzásai az
élet más szféráinak. Annyira öntörvényű
terrénum ez a Csiszár Imre irányította,
most épp Brechtet megjelenítő színpad,
hogy olyan helyzetek felidézésére is al-
kalmas, melyek mindenütt másutt (tehát a
színpad kivételével) kizárnák egymást. A
történésekben éppen nem szereplő ját-szók
nem hagyják el a színpadot, hanem a bal,
illetve jobb oldali előszínpadon tömörülve
maguk is nézői az éppen nélkülük zajló
eseményeknek. A nézők és a szereplők
között tehát létrejön egy közbülső szféra:
azoké a játszóké, akik időn-ként csak
„nézők", avagy olyan nézők, akik
játszanak is. Ezáltal a színpadi események
alapvetően átalakulnak. A szín-padi nézők
reakciói messzemenően hitelesítik
azoknak a megszokottnál összeha-
sonlíthatatlanul harsányabb, ha úgy tet-
szik, olcsóbb eszközöknek a használatát,
melyek egyébként már évtizedek óta
megengedhetetlenek, illetve önmagukban
használva az esztétikum szférájából való
kisodródást eredményezik. Játék és
valóság határai szinte kibogozhatatlanul
összemosódnak, és nemcsak a színpadon!
A színpadi (katona) nézők ugyanis rend-
kívül harsányan reagálnak a történések-re,
s ezáltal a valódi nézők előtapsolói-,
hangadóiként funkcionálnak. Ha ezzel
csak annyit ért volna el Csiszár Imre, hogy
egy fergeteges színházi estével aján-
dékozza meg Pécs város színházba járóit,
úgy is elismerést érdemelne. Nem min-
dennapi mesterségbeli tudásra vall
ugyanis annak megkomponálása, hogy ne
csak a színészek játsszanak önfeledten,
már-már gátlástalanul, de ezen - nevezzük
nevén - ripacskodást a nézők ön-feledt
nevetéssel honorálják. Csiszár szinte
mindent „bevet": a színpadon röpködnek a
nyitott, de színültig telt sörös-üvegek, sőt
a füttyszóra a színpadra özönlő játszók
bemutatkozása közben a valódi nézőket is
valódi pálinkával kínálják.


