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leyben Bicska Maxit szerinte Baileyszel várják,
amikor valaki Nérót emlegeti, egy riposztban el
kell hangoznia a „frankó"-nak (vagy Francónak?);
„Ó, Mac, Big Mac", sóhajtja Polly, de van „Ó,
Maxi, mea Maxi" is.
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A debreceni stúd
terébe lépve elsők
figyelmünket. Ne
stúdiószínházakban
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„Maginot-vonalát",
függöny a legk
színházakban me
utóbbiak - legye
csipkéből, s színez
bíborvörösre - t
felhúzzák-félrevonjá
Debrecenben viszo
mindvégig - áttetsző
a színpadot jelölő ro
(tőlük karnyújtásny
láthatják mindazt,
túloldalon ülő néző
anyagok áttetszőe
provokatív „jelenlétü
hogy mindannyian
vérmérsékletünk és
ző) történetet arról,
linfüggönyök (szó sz

A debreceni elő
násost állít egymás
remt kapcsolatot a
nika, sem a szöveg
tűnik, e három dar
fűzésének, sőt előa
zői név. (A műsor
szerzőre hivatkozik:
dik évfordulóját je
apropójául. Ráadás
100. évfordulója a
helyen közvetlenül a
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dus szelíd és együgyű vonású barnásfekete
maszkot visel, haja szürke színű puha fonalakból
áll. Amikor a Császár úgy dönt, beszélgetni fog a
KoldussaI, palástjával együtt a maszkot is leveszi,
a beszélgetés után pedig ismét magára ölti
hatalmi jelyényeit, majd kíséretével együtt távozik
a színpadról. Ekkor a Koldus egyedül marad, s
miközben kutyáját „siratja.", leveszi maszkját - az
addig gúnyosan cserfelő figura megtörten,
magába roskadtan ül, arca fáradt és szomorú. A
maszk levétele mindkét esetben arra utal, hogy a
maszk alatt az igazi-őszinte-hamisítatlan arc
rejtőzik, amellyel azonban csak bizonyos
szituációkban szembesülhetünk - a Császárnál a
találkozás, a Koldusnál pedig az elválás, a magány
váltja ki „a lélek lecsupaszodását". (Garay Nagy
Tamás mozgása és gesztusai megváltoztatásával
érzékelteti a Császár két énjének különbségét: a
be- és kivonulás szertartásos merevséggel zajlik,
a Császár ünnepélyes, lassú mozdulatokkal veszi
le maszkját és palástját. Díszeitől megfosztva az
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iószínház Brecht-előadásának
ént a függöny ragadja meg
m csupán azért, mert

meglehetősen ritkán jelölik
d és nézőtér áthág(h)at(at)lan
hanem azért is, mert ez a
evésbé sem hasonlít a
gszokott függönyökre. Ez

nek bársonyból, selyemből,
zék őket feketére vagy éppen
öbbnyire átlátszatlanok, s
k őket az előadás kezdetekor.
nt - az első darab folyamán

muszlinanyagok fogják közre
mbusz alakú teret; a nézők a

ira lévő) „függönyön" át jól
ami a színpadon (és a

kkel) történik. E fátyol-szerű
k, s nem átlátszóak -
k" interpretációra csábít; arra,

elmondjunk egy (egyéni
ismereteink szerint különbö-

miként is értelmezzük e musz-
erint) szembeötlő használatát.
adás három Brecht-egyfelvo-
mellé. Színrevitelük nem te-

darabok között, sem a szce-
értelmezés tekintetében. Úgy

ab kiválasztásának és össze-
dásának egyetlen oka a szer-
füzet és a plakát szintén a
a szerző születésének száza-

löli meg a színpadra állítás
ként „A szerző születésének
lkalmából!" mondat mindkét
cím alatt szerepel, így szinte

annak részeként is olvasható: A kivétel és a sza-
bály. Három Brecht-egyfelvonásos a szerző
születésének 100. évfordulója alkalmából.) Az
elő-adás nem kísérel meg választ keresni arra a
kérdésre, hogy a brechti örökség mely elemei és
milyen összefüggésekben lehetnek fontosak szá-
munkra; így fel sem merül annak lehetősége,
„hogy a néma szöveget kérdéseinkkel mi magunk
ismét megszólaltassuk" (Jauss). Mindezek
figyelembevételével a fent említett függönyök akár
az egész előadáshoz (azaz mind a három
darabhoz) való nézői viszonyulás képi megfogal-
mazásának is tekinthetők, még akkor is, ha az
első darabot követően „lehullanak a leplek" (sőt,
végleg eltűnnek az egyik színfal mögött). Az elő-
adás - elhanyagolva e szövegek saját létünkre
vonatkoztathatóságának vizsgálatát - minden
humora és bája ellenére (el)zárt, néma marad
számunkra.

A Brecht-triptichon első darabja A koldus,
avagy a halott kutya című dráma alapján készült.
Aki a fent említett függönyök kapcsán a brechti
„félhosszú, könnyed lebegésű függönyre"
asszociált, azt részleges csalódás-meglepetés éri.
A játék ugyanis mindenféle látványos előkészület
nélkül veszi kezdetét: elsötétül a terem, s közben
a Koldust játszó színész a sötét színpadra surran.
A Császár ceremoniális érkezésén és távozásán
kívül kevés mozgás van a csupasz, díszlet nélküli
térben, ezért a Császár és a Koldus dialógusai
dominálnak. Az előadás során sajátos
ellentmondás alakul ki a hangzó szöveg (csen-
gettyűszóval) kiemelt részei és a maszkok
használatával sugallt személyiségkoncepció
között.

A császári maszk világoskék színű, arcvonásai
ijesztőek, a haja kenderkócra emlékeztet; a Kol

uralkodó előbb tétován járkálva faggatja a
Koldust, majd tűnődő arccal hallgatja őt, és
bizonytalan, rebbenő kézmozdulatokkal reagál a
csúfondáros megjegyzésekre. A Koldus esetében
a váltást a maszk és a Koldust játszó Csendes
László arckifejezése közti különbség jelzi.) Az
elhangzó szövegből viszont Jámbor József
rendezése a Koldus azon mondatait teszi
hangsúlyossá,' amelyek tagadják bármiféle
szubsztancia, „igaz lényeg" létét: „Nincsen törté-
nelem, csak történetek." „Nincs császár. Csak a
nép hiszi, hogy van, és egyetlenegy ember gon-
dolja, hogy ő az. Ha aztán túl sok harci szekeret
gyártottak, és eleget gyakoroltak a dobosok, há-
ború van, és elllenséget keresnek."

A fenti ellentmondás mellett finom feszültség
van a szereplők mozgása és - Gyarmathy Ágnes
készítette - jelmezei között. A mozgássorok (fő-
ként a Császárnak és kíséretének szertartásos
bevonulása és távozása) a rituális külsőségekkel
való kacérkodásra utalnak; a ruhák és maszkok
anyaga, színe, formája révén azonban a rituálé,
ceremónia, ünnepélyesség érzete önmaga paró-
diájába fordul. A császári álarc vicsorát foghíjas
vigyorrá enyhíti a papírmasé; a palást rikító szín-
összeállítása révén leginkább futurisztikus házi-
kabátra emlékeztet; a kísérők ruháinak anyaga
pedig (például fekete alapon lila tigrismintákkal
átszőtt műselyem) egy kelet-európai méteráru-bolt
szezonvégi kiárusítását idézi a hetvenes évekből.
A mozgásokat és gesztusokat tehát folyamatosan
„elvitatják", idézőjelbe teszik a jelmezek, és
viszont. Talán a jelrendszerek e sajátos, összetett
voltának köszönhető, hogy a három Brecht-darab
közül (legalábbis akkor, amikor én láttam az
előadást) A koldus, avagy a halott kutya aratta a
legszerényebb sikert.

Az- előadás második részeként a Lux in
tenebris (Fény a sötétségben, avagy a földi po-
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lehet váltogatni az egyes színpadok (és zenék,
fények, táncok) között. Paduk előbb sorban be-
lekukkant az egyes kirakatok „kínálatába", majd
izgatott kapcsolgatásba kezd. A „lányok" a kao-
tikusan villogó lámpák fényében mind gyorsabb
váltásokra kényszerülnek, táncuk végül szaggatott
mozdulatokból és nyakatekert pózokból álló
mulatságos baletté válik.

Az előadás harmadik, címadó darabjának, A
kivétel és a szabálynak a színrevitele a szerző
színházi írásaiból ismert elidegenítő effektusok
valóságos tárháza. Mintha egy Brecht-relikviákkal
telihordott élő múzeumban lépegetnénk, vagy az
epikus színház iskolai szemléltető ábrájának
megelevenedését látnánk - az előadást
értelmezhetjük akár a „tandráma" alcím műfaji
megjelölésére adott sajátos válaszként is (tan-
előadás a tandrámáról, avagy az elidegenítő ef-
fektusok lenyűgöző humorának demonstrálása).
Az előző két darabot követő rövid szünet után a
visszatérő nézők táblácskákat látnak mindenfelé
az egyes helyszínek nevével; a falakat pasztellszí-
nű függönyök takarják, „Jahi-sivatag" felirattal. A
cselekmény „alfejezetekre" bomlik, az egyes
részeket (stációkat?) rövid szünet, illetve a kö-
vetkező részhez tartozó alcím elhangzása vá-
lasztja el egymástól (például „A vezető elbocsá-
tása Hán állomáson", „A megosztott víz" stb. E
tömör, tipikusan brechti összefoglalókat - amelyek
egyébként a drámaszövegben is szerepel-nek -
derűs női hang olvassa fel). Az előadás
szaggatottá válik, és ezt a szaggatottságot a ki-
merevített gesztusok és lassított mozgássorok,
illetve a világítás is erősítik. Több jelenetben a
teljesen sötét színpad egy kisebb szeletét fény
világítja meg; a fénysugárban álló szereplő né-
hány szót szól (annyit körülbelül, amennyi a

Csendes László (Koldus) és Garay Nagy Tamás
(Császár) A koldus, avagy a halott kutya című
egyfelvonásosban (Máthé András felvétele)

képregényfigurák szájából előtörő buborékokban
is kényelmesen elférne), majd teátrális pózba
merevedik; néhány másodperc múlva aztán ismét
elsötétül a színpad. A világítás (pontosabban a
sötétség) „bekeretez" egyes jeleneteket, és e
bekeretezés által a ritmus széttöredezettsége a
vizuális dimenzióra is kiterjed, az előadás lát-
ványvilága pedig a képregényekéhez válik ha-
sonlóvá. Az előadás groteszk komikumát erősíti a
„szinkronizálások" rendezői leleménye: az elő-
adás halk vagy éppen hiányzó, nem is létező
akusztikus jeleit (így például a víz csorgása mel-
lett a lábnyomok elsöprését vagy a cigaretta
füstjét) a terem sarkába telepített miniatűr zene-
kar hangszereivel pótolja.

A darab kezdetekor és végén narrátor foglalja
össze a cselekményt. A narrátor (Csendes László)
szavait mindkét alkalommal megismétli a kórus,
melynek tagjai körbeülik a színpad és a nézőtér
határvonalát, arccal a nézők felé. (Fizikai
közelségük, a közszemlére tett arcok mintha
Kantor szavait illusztrálnák: „A színész az ember
közszemlére állított pőre képmása, arca rugalmas,
mint a gumi...") A narrátor eközben a nézők
tekintetét keresi, miként a Kereskedő (Garay Nagy
Tamás) is - félbeszakítva a Vezetővel (Hajdú
Péter) való kötekedést és a holtfáradt Kuli (Maday
Gábor) hajszolását - olykor a néző-tér egy-egy
tagjával farkasszemet nézve ismerteti
zsarnokságának és kegyetlenkedéseinek indokait.
A kórustagok viszont nem néznek ránk: lesütött
szemmel soronként éneklik-mormolják a narrátor
mondatait. E szertartásos merevség, a
litániaszerű ismétlés szinte hipnotikus erővel hat;
talán ezek az előadás legemlékezetesebb
jelenetei. Az olyan részek ismételgetésével, mint
például a „Figyeljétek meg jól magatartásukat: /
Idegenkedve nézzétek, ha nem is idegen (...)
Vizsgáljátok: szükségszerű-e / (...) az, ami meg-
szokott!" vagy a „kérünk titeket: / Idegenkedve
nézzétek, mi nem idegen! / Lássátok érthetetlen-
nek a szokásosat! / Csodálkozzatok a megszo-
kotton. / A szabályban ismerjétek fel a visszaélést
(...)" mondatok, az előadás megnyílni látszik
egyfajta kortárs értelmezői horizont számára. (A
kortárs Brecht-recepció egy része ugyanis - kü-
lönösen a gender studies és feminista kritika
orientáltságú tanulmányok - a brechti elmélet
egyik legfontosabb hozadékának a „természetes",
eleve adottnak tételezett kategóriák és in-
tézmények idegenségének, azaz történelmi és
ideológiai konstrukció voltának bemutatását
tartja.)

Amikor azonban az utolsó mondatnál („Te-

remtsetek kiutat!") a kórus tagjai kinyitják sze-

kol) című művet láthatjuk. A színpadot-a fejüket
kapkodó nézőktől sűrűn elnézést kérve - Paduk
és a Segéd rendezi be néhány villámgyors moz-
dulattal, majd tucatnyian tódulnak a színpadra,
hogy jegyet váltsanak a rémisztő panoptikumba.
E harsány felütés éles váltásként hat az előző rész
mozdulatlan képei és lassú ritmusa után, s ez a
különbség nem csupán a kezdőképre érvényes:
az előadás három darabja közül a Lux in tenebris
mindvégig a legmozgalmasabb és legharsá-
nyabb. Az elrajzolt gesztusok és karikaturisztikus
mimika, valamint az izgatott jövés-menések bo-
hózati hangulatot teremtenek, s ezt a közönség
felszabadult nevetéssel fogadja (a legnépszerűb-
bek Paduk [Bakota Árpád] és Frau Hogge [Dóka
Andrea] duettjei). Az első rész rideg, merev, jég-
be fagyott világa után most pezseg és élettel telik
meg a tér minden szeglete: Paduk úr magánjele-
neteiben egzaltáltan rohangál pultja és a bordély
bejárata között; Frau Hoggéval folytatott alkudo-
zásai közben a földön csúszik, ágyékán a kup-
lerájosnővel; a legényegyletnek tartott „szentbe-
széd" utolsó mondatait a többiek feje felett, a
pulton ácsorogva mondja el. Jellemző, hogy a
szereplők karikírozó játéka mellett-helyett gyak-
ran a precízen kidolgozott koreográfia nevetteti
meg a nézőket. Az egyik „tömegjelenetben" pél-
dául az összes szereplő részvételével zajló imitált
gruppenszexet láthatunk - tízszeres lassításban, a
Kék Duna keringő dallamára. Nem kevésbé
mulatságos, amikor Frau Hogge biztatására
Paduk megtekinti a bordély kibővített kínálatát. A
három új „lány" (egyikük a transzvesztita tévé-
riporter, aki egy korábbi jelenetben - még férfi-
nak öltözve - Padukot faggatta) bemutatkozó
műsora a bordély három kicsinyített színpadán
tekinthető meg, és egy távirányító segítségével
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üket, és felszegett fejjel, reménykedve néznek a
ávolba, az előadás a brechti tandrámák legkí-
osabb, mára leginkább vállalhatatlannak és
olytathatatlannak bizonyult „tanítása", a huma-
ista lelkesültség és az emberiség egyetemes
elemelkedése-felszabadítása mellett tesz hitet.

múzeumi kövületté záródás pillanatai ezek, s
einer Müller szavait juttatják eszünkbe: „Úgy
ondolom, búcsút kell vennünk a tandrámától a
övetkező földrengésig. A Rendszabály keresz-
ény végjátéka a múlté, a történelem az utcára
apolta el a pert (...) Ami marad: történelemre
áró, magányos szövegek." (Heiner Müller: Bú-
sú a tandrámától)

Brecht nélküli Brecht-előadást mutattak be
yíregyházán. A Krétakör alkotói ugyan-úgy

ártak el, ahogy maga Brecht is dolgozott például
Koldusopera, Az anya, az Antigoné, A

ázitanító, a Turandot eseté-ben: bár
yilvánvalóak az eredeti mű inspirációi, az
jraírás, a színpadi feldolgozás során egyér-
elműen az átdolgozók szemléletét tükröző alko-
ás jött létre (amely - akárcsak Brecht életművé-
en - kis jóindulattal szuverén színpadi műnek
ekinthető). Mohácsi János ugyanazt a munka-
ódszert alkalmazta most is, amelyet korábbi

endezései, például a Tévedések vígjátéka, a Mil-
on, A kávéház, az Istenítélet vagy a Tom Paine
setében. Az eredeti darab szerzőjének neve (a

ogdíjproblémákon túl) talán azért hiányzik a Kré-
akör színlapjáról, mert az előadás szövege (az
mlített példákkal ellentétben) teljesen új, pusz-
án két-három olyan részlete van, amely emlé-
eztet Brechtére.
Mohácsi komolyan vette A kaukázusi krétakör

lőadásaiból oly gyakran kihagyott keretjátékot.
nyíregyházi előadás kulcsát a két kolhoz má-

odik világháború utáni vetélkedésének jelenetei
dják. Nemcsak a színpadi szituációt teremtik
eg, amelyben a krétakör ősi, sokféleképpen

eldolgozott története afféle „színház a színpa-
on" játékkal felidéződik, hanem egyszersmind

elzik azt a sajátos groteszk hangulatot, amely a
urcsa játékötleteket, á történet sajátos értelme-
ését is hitelesíti.
A rendező és színészei határozott, groteszk

zínekkel rajzolják meg a szovjet szituációt. Az
sendő, jó szándékú, tétova kisemberek közé

Bertolt Brecht: Á kivétel és a szabály. Három Brecht-
egyfelvonásos. (debreceni Horváth Árpád Stúdiószín-
ház)
Fordította: Lázár Magdolna-Hajnal Gábor. Díszlet-jel-
mez: Gyarmathy Ágnes. Koreográfus: Nagy György.
Rendező: Jámbor József.
Szereplők: A koldus, avagy a halott kutya: Csendes
László, Garay Nagy Tamás. Lux in tenebris (Fény a
sötétségben, avagy a földi pokol): Bakota Árpád, Dóka
Andrea, Gibárti Viktor, Hajdú Péter, Maday Gábor/Karl
József, Diószeghy Iván, Szoták Andrea, Földeáki Nóra,
Révész Béla, Boros György. A kivétel és a szabály:
Garay Nagy Tamás, Csendes László, Hajdú Péter,
Maday Gábor, Földeáki Nóra, Diószeghy Iván, Révész
Béla, Boros György/ Barcsik Róbert.

megérkezik a hatalom határozott fellépésű kül-
dötte. Az Újjáépítési Bizottság magabiztos, kép-
zavarokban fogalmazó Szakértője (Csoma Judit)
azonban azt sem tudja, hol van. (Előbb a
Bulganyin tárna mélyben rekedt bányászairól
kezd el beszélni, majd amikor figyelmeztetik,
hogy mindez ezer kilométerrel arrébb történt,
egyperces tiltakozó csöndet kér a leendő áldoza-
tok emlékének, hogy aztán áttérjen a második
napirendi pontra, a völgy birtoklásának kérdésé-
re.) A kecskepásztorok által bemutatott tárgyi
bizonyítékra, a sajtra a vitázó felek kiéhezett
had-ként vetik rá magukat, így a fővárosi
elvtársnő számára alig marad valami ízlelnivaló.
Döntését elősegítendő, rábeszélik, hogy a füvet
vegye a szájába, ítélje meg, mennyire
élvezhetetlen egy kecske számára.

Végül mindkét fél a tervezett előadásban bízik
mint végső érvben. Zaharij Akidze (Mészáros
Árpád), a fejből huszonnégyezer verssort idéző
népművész elvtárs néhány ügyes kétértelműség-
gel csapdát állít a Szakértő elvtársnő számára: a
küldött nem térhet ki az elől, hogy végignézze a
parasztok előadását, pedig sürgősen tovább kel-
lene repülnie. (Néhány önironikus replika a Mo-
hácsi-előadások szokásos három és fél-négy
órás hosszára is utal. A Krétakör is negyed tizen-
kettőig tartott.)

A Szakértő elvtársnő végül kényszeredetten a
páholyba vonul, aztán a WC-t keresve átcsörtet
a szerelmi jeleneten, később leállít egy énekszá-
mot, majd álomba zuhan. A szünetben rácsodál-
kozik a főszerep alakítójára: nicsak, az elvtársnő
is játszik a darabban? A végén szarkasztikusan

dicsér. („Nagyszerű előadás volt, már a maga
középszerűségében; és ha nyilvánvaló gyenge-
ségeit nem tekintjük, megérdemelné akár a tap-
sot is.") Aztán gátlástalanul a saját nézőpontja
szerint értelmezi a látottakat. („Akkor nehogy a
fürdő gyerekkel együtt kiöntsük a vizet is, jegy-
zőkönyvbe vehetjük, hogy lemondanak a föld-
ről.")

Ez az a pont, amikor a Mohácsi-előadás sajá-
tos új értelmet ad a brechti keretjátéknak. A
Krétakör példázatát nem is ellenpéldázattá, ha-
nem példázatellenességgé fordítja át. A kaukázusi
krétakörben az énekes még levonhatja a játék
tanulságát („Ti azonban, kik hallottátok a kréta-
kör történetét„ / Véssétek eszetekbe a régiek ta-
nácsát: I Hogy minden azoké legyen itt, akik
bánni tudnak v é l e , ! A gyermek az anya-szívűeké,
hogy felnevelődjön... / S a völgy azoké, akik
öntözik, hogy gyümölcsöt teremjen"), Mohácsi-
nál ezzel szemben nem dönthető el az igazság,
mindkét fél csakis a maga igazát érzi megjelenni a
történetben. (Az egyiknek Akidze azt mondja,
hogy a gyerek azé, aki felneveli, a másiknak azt,
hogy a vér szerinti anyáé.) Egyszersmind azon-
ban többről van szó, mint hogy minden viszony-
lagos, s egyik állításnak sem nagyobb az igazság-
tartalma, mindaz ellenkezőjének. Arról is szó van,
hogy az igazságra szorulók ki vannak szolgáltat-
va az ítélethozóknak; a hatalmi érdekek nincse-
nek tekintettel semmiféle érzékenységre, és
könnyedén függetlenítik magukat az igazságos-
ság követelményétől. Erre utal a nyíregyházi elő-
adás zárlata is: vörös bőrkabátos néma „hírnök"
jő, és átnyújtja a Szakértőnek a felsőbb szervek
döntését. ,,Akidze elvtárs formalista darabján,
amelyet kötelességünk jelenteni, átsütött az önök
remek előadása - mondja a Szakértő, átfutva az
iratot -, mert nem földhözragadt üzenettel jön,
hogy a föld ezé vagy azé a kolhozé. Ellenkezőleg,
pontosan ábrázolta az alapigazságot, hogy a föld
termelési eszköz, és mint ilyen, mindannyiunké."
Ebben a szellemben születik a végső döntés: a
terület egyik kolhozt sem illeti meg, mert a vita-
tott helyen egy KCR 301A típusú, nyomottvizes,
négyblokkos atomerőmű épül, a parasztokat meg
átköltöztetik az OSZSZK Urálon túli észak-keleti
részére azaz Szibériába, ahol az időjárás és a
föld sem kecsketenyésztést, sem gyümölcs-
termesztést nem tesz lehetővé, de a kolhozok
évszázados hozzáértése nyilván legyőz majd
minden akadályt. Ekkor helikopterek hangját hal-
lani; a magasból fehér ruhás deszantosok eresz-
kednek alá, és mindenkit beterelnek egy fentről
leeresztett konténerbe. Az evakuálás gyorsan és
szakszerűen történik.

Mohácsi mintha a Rettegett Iván Vaszilje-
viccsel elkezdett ciklusát folytatná: most is a
groteszkül ábrázolt, zsúfolt, zajos tömegszállás-
ként megjelenő szovjet viszonyokból indul ki,
amelyek azonban az előadás egészében valami-
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