
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.

ERDEI JÁNOS

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.



Bertolt Brecht: Egy fő az egy fő (pécsi Nemzeti Színház). Sipos László (Link Laja) és Vári Éva (Hocinesze Leokádia)

Jelenet a pécsi Brecht-előadásból (Tér István felvételei)

Hogyan és mitől lesz művészetté mind-
ez? Hogy a színpadon a nézői és a szerep-
lői létmód határán újra és újra átjáró ját-
szók viselkedését a revüvé rendezett son-
gok magyarázzák, csak a kisebbik dolog.
A világítással is kiemelt zenés-táncos pil-
lanatokban ugyanis minden színpadon
lévő szereplő egyértelműen az ilyenkor
homogénnek mutatkozó színpadi esemé-
nyek részese lesz, s ezeknek a songokban
kicsúcsosodó pillanatoknak részben elő-
készítése, részben pedig kifejtése, ma-
gyarázata az, ami előtte és utána történik a
színpadon. Mintegy fordítva történik
tehát, mint az operettben; nem a bárgyú
történetecske egy-egy pontján fakadnak
(többé-kevésbé indokolatlanul) dalra a
szereplők, hanem az előadott, szenten-
ciatömörségű számok gondolatai ragoz-
tatnak körbe és körbe játékkal, mely
időnként újabb dalokat szül. Par excel-
lence öntörvényű, autonóm színpadi világ
ez, mely, mint utaltam is rá, magával
ragadja a nézőket. No de hová?!

A vaskos trágárságokat bekiabáló s
valójában csak a trágárságon derülni ké-
pes hadfiak világába! Alig egy arasszal a
Laja megtestesítette színvonal alá! S ez
bizony jóval rafináltabb s főként jóval
hatékonyabb eljárás, mint amiről a szín-
házról teoretizáló Brecht valaha is álmo-
dott! Nem elgondolkodtat - s a legkevésbé
sem a játéktól újra és újra elidegenítve -
ez az eljárásmód, hanem, fennkölten
fogalmazva, a nézők szívében rejlő leg-
alantasabb indulatokat jócskán fölszítja, s
nemcsak részesévé avatja őket a színpadi
történések ember alatti világának, de be is
vonja őket abba. A színpadi események
ugyanis érzékelhetően durvulnak; úgy és
abban a tempóban, ahogyan a (valódi)
nézőtéri reakciók is mindinkább egy
orfeum jócskán becsípett közönségének a
reakcióját idézik. S ezért aligha hibáz-
tathatók a nézők. Ha valaki nemcsak hogy
beefsteakként eszik teveszart a színpadon,
de ráadásul ezen gurgulázva röhögnek (a
színpadi néző) hadfiak, a végeredményen
nincs mit csodálkozni: a valódi néző is a
térdét csapkodja. Csiszár Imre azonban -
Bertolt Brecht jóvoltából - nemcsak a
színpadi események részesévé teszi a
nézőket, bűnrészessé is: a jámbor és békés
Link Laja fenevaddá való át-
változtatásának egyetértően kacagó ré-
szeseivé. A végeredmény viszont a legke-
vésbé sem kacagtató! Égy, a katonáknál is
minden ízében félelmetesebb, embertelen
szörnyeteg áll előttünk: a pusztítás
démona. A tragikus körülmények között
elhunyt Sipos László utolsó, zseniális ala-
kítása. Ezzé lett Link Laja, miközben mi,
nézők egyetértően és gurgulázva röhög-
tünk...



Ennél egyértelműbb s hatásosabb for-
mába öltöztetett előadást elképzelni is
nehezen tudok. Hogy mindeközben Az
emberi jogok egyetemes nyilatkozatának
részleteit tartalmazó röplapok hullanak a
nézők fejére, még elszomorítóbbá teszi ezt
az egyébként hibátlan tempójú, fölé-nyes
szakmai biztonsággal rendezett elő-adást.
A nézőtéri reakciók s a cikkelyek-be
foglalt elvek távolsága ugyanis látható
módon oly hatalmas, hogy ezt színházi
előadások (még ha ismét azt kell írnom,
amit Csiszár Imre előző Brecht-rendezése
után is leírtam, hogy tudniillik „jobb az
eredetinél") át nem hidalhatják. Nem tanít
ez a színház semmire, „csupán" szembesít
önmagunkkal, de enélkül a tanulás sem ér
semmit, így azután ez a pécsi elő-adás épp
azt és annyit tett, ami és amenynyi a
színház dolga lenne.

A színészeket kivétel nélkül dicséret il-
leti ugyan, hogy ebben a milliméterre és
tizedmásodpercre kidolgozott s ráadásul
pokoli tempóban pörgetett előadásban
hibátlanul tették a dolgukat, de csak azt
tették. Vári Éva (Hocinesze Leokádia)
kivételével illusztrálták csupán a Csiszár
Imre tervezte téboly fázisait. Újváry Zol-
tán, Németh János. Teszáry László és
Moravetz Levente a többieknél talán fel-
szabadultabban, ha szabad így mondanom,
gátlástalanabbul és éppen ezért
szórakoztatóbban, Pálfay Péter, Matoricz
József, N. Szabó Sándor valamivel
szürkébben, egyhangúbban. Egyedül a
Vári Éva és a Sipos László formálta alak
látszott életre kelni, s lett ezáltal az est ki-
magaslóan legjobb alakítása.

Bertolt Brecht: Egy fő az egy fő (pécsi Nemzeti
Színház)

Zene: Paul Dessau. Fordította: Garai Gá-
bor. Dramaturg: Rátky György. Díszlet: Csi-
szár Imre m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Koreográfus: Tóth Sándor. Zenei vezető:
Papp Zoltán. A rendező munkatársa: Czipó
Gabriella. Rendezte: Csiszár Imre m. v.

Szereplők: __Sipos László, Vári Éva, Mora-
vetz Levente, Tészáry László, N. Szabó
Sándor, Matoricz József, Újváry Zoltán,
Kovács Dénes, Pálfay Péter, Németh
János.

SZÁNTÓ JUDIT

A kaland szépsége
és magányossága

Ghelderode Szolnokon

Kemény diétát próbál lenyomni a szolnoki
színház nézői torkán.

Székely Jánostól a Caligula helytartója,
Kafka Kastélya, a jószerivel ismeretlen
Michel de Ghelderode műve a nagyszín-
házban, alig enyhítve egy kóbor operettel;
Nagy Karola, Kroetz, Yukio Mishima a
stúdióban - s mindez 1988/89-ben, egy
magyar kisvárosban, melyet a jelek szerint
nemigen érintett meg, hogy színházát,
változó személyi összetétele. vezetői érái
ellenére, már vagy húsz éve folyamatosan
a legjobbak között tartják számon. De a
húsz év alatt tán még egyetlen szezon sem
tört ilyen makacsul összeszorított foggal
az ellen. amit eufemisztikusan a magyar
közönség átlagos ízlésszintjének szokás
nevezni.

Az általam látott előadások fogadtatása
aligha győz meg a kísérlet sikeréről. A
titok kapujában (eredeti címén Színész el)
negyedik előadásán erősen foghíjas ház,
melynek űrjei szünet után még tá-
tongóbbak lesznek: a földszinten itt is, ott
is csitrivihogás, kamasznyerítés árulkodik
a mutatvánnyal szembeni teljes sü-
ketségről: az erkélyről pedig minta kap-
tárból, megszakítás nélküli tompa zsongás
jelzi, hogy háborítatlanul élik magán-
életüket a vattakatonácskák, akiknek. úgy
látszik, a laktanyai összezártságon kívül
kerülve is szüntelen van egymás számára
mondanivalójuk.

Ez itt és most nem a hetvenes évek ele-
jének Kaposvárja, ahol hasonló stratégia -
minimális taktikai engedményekkel -
eredményre vezetett - legfőképp azért
nem, mert mára stratégiai célok maguk is
öncsaló utópiákká foszlanak hovatovább,
és egyre kevésbé reális még az a
sztereotípia is, amellyel a nézőtéren ma-
gányosan lelkesülő szakmabéliek biztatni
szokták volt magukat: bezzeg a főváros-
ban egy ilyen színház, egy ilyen műsor
furorét csinálna!

Ki tudná hát megmondani, jól teszi-e a
szolnoki színház, amit tesz? Lehet-e, ér-
demes-e, sőt szabad-e itt és ma magas eu-
rópai igénnyel színházat csinálni, befoga-
dókész szellemi színvonalat, az áttételek-
re való nyitottságot, a művészi kaland
partneri vállalásának készségét feltéte-
lezve olyan nézőrétegek részéről, akiket
vagy a szervezői presszió, vagy az igény-
telen szórakozás vágya, vagy legjobb

esetben a hagyományos múzeumszín-
házban kielégíthető művelődési igény
vonz a roskatag épületekbe (a státus-
szimbólum-gyűjtés mint motiváció rég
talaját vesztette, legfeljebb, egyelőre még,
beidegzett reflexként, a hivatali rang
kínos-kényszerű reprezentációs ve-
lejárójának számít egyes vidéki városok-
ban)? A szolnokihoz hasonló színházak-
ban a nézői magatartástípusok meg is fe-
lelnek e háromfajta „elvárásnak": az első
réteg az előadástól meg sem érintve pri-
vatizál; a második mohón felkap minden
szokatlan, merész, groteszk stb. mozza-
natot, hogy mégiscsak legyen a pénzéért
elbődülnivaló, s két bődülés között una-
lomba süpped; a harmadik végig (vagy
legalább a szünetig) figyel, és mélysége-
sen fel van háborodva.

Ám ha nem a szolnoki nyomtávon halad
egy színház - mi mást tehet? Igazából
kettőt: leszáll a felsorolt „elvárások"
szintjére - avagy felszámolja önmagát.
Melyiknek helyeseljünk?

Nem tudom a választ. Hiányzott a kö-
zönség közösséggé válásának az a gyö-
nyörűséges érzése, amely folyamatosan
már-már csak a Katona József Színház
előadásain hevítheti az embert; két kollé-
gámmal együtt magányosnak éreztük
magunkat az inkább az elutasításban egy-
séges szolnoki nézőtéren. De ezt a rossz
érzést leküzdve lassan vagy villámcsapás-
szerűen tudatára ébredtünk: az évad egyik
legszebb előadása történik meg előttünk.
Es nincs más választásunk: meg kell
próbálnunk csak ezzel foglalkozni.

Szikora János pályáján az utóbbi évek
nem voltak épp meggyőzőek. Ot, aki él-
vonalbeli rendezőink közül a színpadi
látványt a legérzékenyebben s a legtöbb
fantáziával kezeli, mintha művészi lényé-
nek valamiféle belső puhasága gátolta
volna mindig is abban, hogy a színészekre
átvigye akaratát; s újabban ez a „puhaság"
a darabválasztásban is megnyilvánult -
nem neki való szövegeket választott vagy
fogadott el. Most a halált meg-vetően
előzékeny szolnoki színház elébe ment - A
titok kapujában vérbeli Sziko-ra-szöveg.

Amikor a függöny felment, a sejtelme-
sen világított színpadon bal felől külön kis
színpad tárult elénk, rajta, áttetsző
függöny mögött, rokokó jelmezes figurák
ágáltak cizellált keresettséggel, vibráló-
andalító zeneszóra; előttük öblös karos-
székben fekete lebernyeges, ideges, de-
kadens férfi gyötrődött; jobboldalt, festői
rendetlenségben, tárgyak, bútorok, ru-
hadarabok homályos halma, háttérként


