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Cserhalmi György és Takács Katalin az El nem
küldött levelekben (Sárközi Marianna felvéte-
lei)

de áttörni nem képesek egymáshoz. Ám túl azon
a közhelyen, hogy az idő végzetes, elválasztó
hatalom, a darab ignorálja a kérdést, hogy miért
van, miért lenne ez így? Ha a cím a kommuniká-
ció csődjére utal, akkor érthetetlen, hogy például
a férfiangyal (?) cipőjéből (?) előhúzott és felol-
vasott együgyű szerelmes levelek miért nem vol-
tak közvetíthetők. Egyáltalán: hol a probléma? A
„beteljesületlen szerelem" ily módon fabulálva
nem több, mint régi jó közhely, melyhez a
karakter nélküli mintaszereplők nem adhatnak
hozzá semmit - igaz, nem is vehetnek el
belőle. Hisz szándékosan absztrakciók ők, rilkei
angyalszár-nyak helyett Beckett-től kölcsönzött
lábtörő cipő-ben.

A két elvontság furcsa módon színházi kosz-
tümöket visel. A huszadik századi dráma férfiai,
női vonulnak ily módon fel? A férfi és a női angyal
(sic!) alakmásai ők a világot jelentő deszkákon?
(Valóságról nem lévén szó.) És akkor ez egy
sűrített dráma, instant drámakoncentrátum
lenne posztmodern módra? A sors stációit
szimbolizálná ez a színházi divatbemutató?

A derűs színművek csókkal végződnek. Itt is
így van, csakhogy mivel visszafelé láttuk a
történetet, tudjuk, hogy „utána" milyen sanyarú
fejlemények következnek „majd". A záró,
giccsboldog csókjelenet így önmaga ellentétébe
fordul, tartalmazza a korábban látott jövendő
rosszat, végzetesen és javíthatatlanul. Ez egy
kosztümökbe bújtatott teoréma. Egy koncepció
il-

lusztrációit látjuk, helyzetgyakorlatok sorát, me-
lyek ráadásul eléggé esetlegesen kapcsolódnak
egymáshoz, egy simplex fabula és a „megfordí-
tott idő" érdekfeszítőnek nem mondható szálával
összefűzve.

A játéktér státusa inog, statikája billenékeny.
A „kiszáradt fácska" ismét Beckettet, a Godot-t

Egérről mindössze egysz
dapesti Kamaraszínház el
is egy másik „állat", Tigris
jóvoltából. Vonszolnak,
placcon egy gyermek
véznácskán kitömött ór
macska, mackó és kisis
nevetséges elegyét. Bamb
után Peachum Polly ka
fismohósággal, egy szeretk
ság között.

Csizmadia Tibor is úgy
rával, mint unott macska eg
Színházvezetőként sokads
a Kiscelli Romtemplom tég
közönség, fölkászálódva e

csempészi be, a szerzői instrukcióval ellentét-
ben nem „egyszerű", hanem kovácsoltvas karfá-
jú pad a bulvárműveket, a neon telihold a
színházi giccset. A szövegből azt is megtudjuk,
hogy vasútállomáson vagyunk, ahol a sorsok
vonatai robognak. Ez a térkompozíció
eklektikusnak sem mondható, szervetlen és
erőszakolt. Élhetetlen.

Szilágyi Andor nyelvi leleményességéről pró-
záit olvasva sokszor meggyőződhettünk. E drá-
maszövegben a nyelv üresben görög. Mivelhogy
voltaképpen nincs ki, hol, kinek szóljon, az an-
gyali szereplők a levegőbe beszélnek csupán.

„Maguk, nők nem tudnak absztrahálni. Ennek
a világnak ez a baja... Nem tudnak absztrahál-
ni... Szörnyű. Ez minden bajok melegágya" -
mondja a férfiangyal. Azt válaszolnám ennek az
angyalnak, hogy az ember érdekből, pszichofizi-
kai érdekeltségből gondolkodik. A megélt érzéki
valóság a gondolkodás melegágya, különösen,
ha szerelemről, különösen, ha drámáról van szó.
Ez a darab az absztrahálásával éppenséggel az
eleven gondolkodást cselezi ki. Az élet és a gon-
dolkodás idioszinkráziájában keresendők ku-
darcának mélyebb okai.

Szilágyi Andor: El nem küldött levelek (Radnóti Szín-

ház)
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Drama-
turg: Radnai Annamária. A rendező munkatársa: Ba-
lák Margit. Rendező -díszlettervező: Valló Péter.
Szereplők: Takács Katalin és Cserhalmi György.
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er esik szó a Bu-
őadásában, s akkor
Brown rendőrfőnök

rángatnak néha a
nagyságú, randa,

iásbabát is, egér,
kolás ember-palánta
a játékszert, amely
pkod ütődött bak-
ezés és egy házas-

játszott a Koldusope-
y elnehezült egérrel.

zor terelte be Tháliát
lafalai közé - hogy a
látszólag ígéretes

vállalkozás, teátrumi helyfoglalás nyomorító ké-
nyelmetlenségéből, azt moroghassa: micsoda
szegényes színház! - pedig költöttek és költe-
nek rá éppen eleget.

A rendező valamiféle blazírt közöny, fásult fö-
lény jegyében tárja elénk Bertolt Brecht és Kurt
Weill művét. Színre penderíti a figurákat:
tessék, ilyenek, az egyik tizenkilenc, a másik
egy híján húsz (ha éppen nem csak tizenöt vagy
tizenhárom). Ironikus felhangja minden szónak,
rezdülésnek, gesztusnak van, Csizmadia
fájdalmas rosszkedve is érződik - csupán az
egészhez, a világhoz való viszony nem
fogalmazódik meg. Talán mert manapság nincs
is rajta mit fogalmazni? Zsuráfszki Zoltán
lanyha, mászkálós ál-koreográfiába űzte a
színészhadat, s persze ez a
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látványnak érdektelen pótmegoldás is magya-
rázható: a Koldusopera tipikus flaszterdráma,
utcai színmű, amelynek világvárosi nyomorítottjai
és nyomorítói köztereken, nyilványos színhe-
lyeken, publikusan ődöngenek, sétálnak, rohan-
gásznak, heverésznek és henteregnek. Bármi-
kor jöhet a média, és rájuk meresztheti lencse-
szemét, kitáthatja mikrofonszáját, vagy röpítheti
a szenzációs hírt ebből a parabola-Londonból
„kiküldött tudósítónk". Az általános mászkera
azért is szükséges, mert a templom előnytelen,
elnyújtott játékterét el kell lepni valahogy, a lét, a
dinamizmus imitációját lopva a sok ide-oda, föl-
le üresjáratába. El Kazovszkij kifundált, de kongó
díszlete csak előadás előtt és a szünetekben él,
amikor a közönség is benépesíti, és - normális
színházi járások, folyosók híján - a jelmezes szí-
nészek is vígan utánajárnak ügyes-bajos dolga-
iknak. Az óriási, vörösre és feketére pingált lép-
csőzetek, ezek a gurulgató piramisnegyedek
csak arra jók, hogy túl magas „emeleteik" próbá-
ra tegyék a meg-megtámaszkodó, majdnem or-
ra bukó színészek fizikumát. (Egy-egy eleme a
díszletnek és a koreográfiának is jól sikerült. A
magasból alábocsátott cellakalicka kintje-bent-
je, e szellős börtön időnként struktúrát ad a
szét-eső jeleneteknek, és jópofa ötletduplázás a
rács-ra akasztott madárkalit: börtönöcske a
börtön-kén. A Bicska Maxit ajnározó kurvák a
szakmai holtidőben lassú, cicás mozdulatokkal
folytatnak combgimnasztikát, tárogatnak és
csúszogat-nak, hogy ki ne jöjjenek a
gyakorlatból.)

A Koldusopera koldussága nem oly hangsú-
lyos, mint előzetesen vélhetnénk. Az előadásból
nem lett a kéregetés, a nyomor, a munkanélküli-
ség áriája. A tűrhetetlen gazság és az aljasító
tengődés is legyintőleg szerepel: „ez még mind
semmi". Az operaságnak gyakorta a hiányos
énektudás mond ellent: nemcsak a kis Kikiáltó, e
bugyligyerek tiszta hangja csuklik meg, nemcsak
ő veszti el a kontaktust a Silló István által látvá-
nyosan vezényelt, ám néha zavaros összhang-
zatot csiholó zenészekkel.

Az akusztika különben is pocsék, így hát elő-
fordulhat, hogy mégsem csak egyszer volt szó
egérről. Előfordulhat az is, hogy Márton László új
fordítása sikerültebb, mint amilyennek hallani
véljük. A Vas lstván-tolmácsolással a kézben, a
Blum Tamás-féle magyarítással a fejben csak
azt lehetett sajnálattal megállapítani, hogy az el-
sőrangú drámaíró-fordítónak ezúttal semmiféle
friss nyelvi közelítésmód nem ötlött eszébe. A
Koldusopera eddigi átültetései is hagynak kíván-
nivalót maguk után (a viszonylag megfelelő tex-
tus Vas és Blum vegyítésével jöhetne létre). Már-
ton csak variánst állított a korábbi két szöveg
mellé, nem alkotott magyar eredetit. Az amúgy
helyre és hetyke songok telekáromkodásával
sem. Nem a nyomdafesték nem tűri az elbaszott-

Kerekes Viktória (Polly) és Csonka ibolya (Lucy)

sággal kapcsolatos észleleteket, hanem maguk
a strófák tiltakoznak. Ez nem brechti szellem,
nem is ezredvégi. Kommersz száj jártatás a szí-
nen tébláboló kommersz alakok részéről. A
darab fordításán jelenleg ugyancsak fáradozó
Eörsi István nem dolgozik potyára.

Mint az egér-macska-mackó babát, úgy vitte
a produkcióba minimális formaelvként Csizma-
dia az általános infantilizmust. Az egész elő-
adásban legtalpraesettebbnek bizonyuló Kere-
kes Viktória (Polly) karikírozottan visítozik, mere

geti a szemét, miákol - s ebben fölsejlik az
asszonyi vérszomj. Bicskáné a férjének
kifentebb párja. Csonka Ibolya (Lucy) úgy
játssza a másik feleséget, mintha az
mesehősnő - de farkasba bújt Piroska lenne.
Kettejük kibékülésében igazán élvezetes az
„egyszer volt, hol nem volt...": a soha és sehol
nem volt, nem lesz; a kétoldali fog-csattogtatás.

Kránitz Lajos (Tigris Brown) a sarokba állított
óvodás, aki háttal vagy oldalazva somfordál
Maxi közelébe, s; ha egy nála is gyöngébbel
szem-ben netán igaza van, akkor beee! beee!-t
kiabál. Szilágyi Zsuzsa főkurvája,
kiöregedőfélben az iparból, folyton egy
kisgyerekkel mutatkozik. Ta-
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Vári Éva (Peachumné), Kerekes Viktória és Helyey
László (Peachum)

Ián ő az, aki a leginkább brechti figurának mond-
ható, és énekléséért is majdnem mindig dicsér-
hető (Kocsma Jenny helyett Lebuj Jennynek hívják,
és ezzel tevékenységének egyik törzshelyén kívül
magára a tevékenységre is emlékezetes
szóleleménnyel utal Márton László). Helyey
László Peachumje az énekórán legföljebb kettest
kaphatott, kárpótlásként szépen szavai, és nem
hajlandó kiesni érzelmetlen-érdektelen dikciójából.
Vári Éva Peachum Ceciliája a Brecht-panoptikum
megelevenedő viaszfigurája, férje helyett is
bosszút, akasztást szorgalmazó ma-dám; jellem.
Mulatságos, ahogy az alkoholtól kontinuusan
józan. Bánki Rozália neki tervezte a legfifikásabb
pertlis jelmezt. Az általános fekete ruházat
történelmi-társadalmi-erkölcsi gyász-szertartást
idézne, ha a fekete nem hatna folyton szürkének.

Rátóti Zoltán (Bicska Maxi) és Kerekes Viktória
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átóti Zoltán és Kránitz Lajos (Tigris Brown)
ovszky Béla felvételei)

Az ügyesen igyekvő fiatalabb és a kényszere-
n igyekvő idősebb tolvajok körében Rátóti Zol-
n úgy játssza Macheath kapitányt, mintha dilet-
ns irodalomtanárától csupa rossz instrukciót
pott volna egy gimnáziumi amatőr előadáson.

árt tartás, szemhunyorítások, hatásvadász idő-
zások. Mivel azonban Csizmadia és a vezető
ínészek szakmai fölkészültsége e jellegtelen,
templomosodott Koldusoperában sem vonha-
kétségbe, s mert az unott, iránytalan játékban
unottság és az iránytalanság azért teremt és

űködik, Rátótiból is kibukik Bicska Maxi. Nem a
ttegett, elegáns, úri bűnöző (vagy napjaink po-
ikai kalandora) lett belőle, ám hasonlít a min-
nkori arisztokrata gengszterre. A lefülelhetet-

nre, az elítélhetetlenre, a sérthetetlenre. Aki -
ez a rendező egyetlen lényegi újítása - ezút-

l a királyi kegyelemnek köszönhetően sem sza-
dul meg az akasztófa árnyékából. Már dús-
zdag kastélytulajdonosként kanyaríthatná le
akáról a hurkot, ha az a sokat sürgő-forgó,
ozgásigényes Kikiáltó-kisgyerek nem szalad-

oda hozzá, és nagy örömében nem rántaná a
igolyatörő halálba a (pót?)papát. Vagy Maxi
nt úgy, hogy a csemetét ölelve a semmibe ug-
, mert ez a koronázós-megbocsátós London
ki már bliktri? A rossz díszletbe suttyomban
ékelt akasztófa térben és jelentését tekintve is

bizonytalanítja a véget. Híven a csupa elmosó-
ttság, csupa közöny előadáshoz, a hosszú,
tató, csak itt-ott megvillanó kiscelli Koldus-
erához.

Aki a szünetekben bejárja a templom pincéjét,
riasztóan megvilágított kőöblökben dermedt dia-
porámákat láthat. El Kazovszkij véres és halálos
piros-fekete verseit, képzőművészeti költemé-
nyeit. Vastag papírlemezből vágott fejetlen lé-
nyek, fantasztikus állatok sziámiiker-alakjait.
Reflektorholdfényes, vonító éjszakát.

Ha Bertolt Brecht leruccanhanta Óbudára,
nem menne föl a templomtérbe. Leülne egy kő-
darabra, és nézné, nézné, bámulná e mozdulat-
lan Háromgarasost.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera (Budapesti
Kamaraszinház előadása a Kiscelli Romtemplomban)
Forditotta: Márton László. Díszlet: El Kazovszkij. Jel-
mez: Bánki Rozália. Koreográfus: Zsuráfszki Zoltán.
Zenei vezető: Silló István. m. v. Rendező: Csizmadia
Tibor.
Szereplők: Rátóti Zoltán, Helyey László, Vári Éva, Ke-
rekes Viktória, Szilágyi Zsuzsa, Kránitz Lajos, Csonka
Ibolya, Hável László, Ungvári István, Dózsa Zoltán f. h.,
Illyés Barna, Ujvári Zoltán, Rudas Attila, Grosszmann
Péter, Holl János. Szőcs György, Deák Bence, Füstös
Péter, valamint a Budapest Táncegyüttes tagjai.

A korai Brecht-darabok mintha megint többet
oglalkoztatnák a rendezőket. A bennük
egjelenő egzisztenciális lázadás s ennek
yers antinaturalista színpadi meg-
ogalmazása közel állhat korunk kissé cinikus,
z egyértelműség kultúrájától elforduló
angulatához. Sokkal relevánsabbnak tűnhet
zámunkra, mint későbbi darabjai, melyek, ha
sak a felszínen is, de egy határozott értékrend
ellett kötelezik el magukat.
Egyértelműséggel valóban nehezen vádolha

tó ez a darab. Egy még romlatlan fiatalember,
Garga és egy titokzatos maláj férfi, Shlink miti-
kus, s mindkét oldalon totális pusztulásba torkol-
ló párviadalát mutatja be. Brecht ebben a művé-
ben még tudatos szociális érdeklődés nélkül áb-
rázolja a nagyváros világát, amely az ő szemé-
ben a dzsungel törvényei szerint működik. A
darabot a megközelítés viszonylagos tisztasága
teszi izgalmassá: az, hogy mint egy
tudományos kísérletben, szisztematikusan
vizsgálja egy folyamat különböző stációit. Igazi
kíváncsiságot

érezni ebben a műben: egy önmaga és a világ
kontúrjait kereső ember képe rajzolódik ki előt-
tünk, s nem valamely tézis kerül bizonyításra.
Ahogy Brecht más korai műveiben, az egyes em-
ber itt is úgy jelenik meg, mint aki teljesen értetle-
nül és kiszolgáltatottan áll a világ forgatagában,
mely annyira kiszámíthatatlan, hogy a legképte-
lenebb dolgok is teljes magától értetődőséggel
történhetnek meg benne. Az a természetesség,
mellyel Brecht a látszólag hihetetlen és irracio-
nális dolgokat egymáshoz fűzi, az abszurd drá-
mák technikájára emlékeztet, az a törvényszerű-
ség pedig, amely ebben a világban uralkodik,
Büchner és Wedekind szellemiségét idézi.

A nagyvárosi életmód hozadékával szembe-
sülünk ebben az előadásban is, akárcsak Gaál
Erzsébet ezt megelőző rendezésében, az Éjjeli
menedékhelyben. Talán nem véletlen, hogy a
XX. század e nyomasztó víziója Budapest XIII.
kerületében, a József Attila Színház Aluljáró
színpadán került bemutatásra.

GALGÓCZI KRISZTINA

KÉS A KÉZBEN?
BERTOLT BRECHT: A VÁROSOK SŰRŰJÉBEN


