
em Szecsuán, az biztos. Nincs ben-
ne sok kínai karakter, épp csak

annyi, amennyit a szerzô jelzésnek szánt,
más szóval elidegenítésnek, hogy a távol-
ságtartással közel hozza. Ha jobban tet-
szik: gondolkodással közelítse meg. (Aki
ezt nem érti, annak reménytelen Brechtet
olvasnia vagy néznie.) Amikor a Sen Tét
játszó Tóth Ildikó fölteszi a kérdést, nem
földrajzilag kíváncsiskodik, hanem erköl-
csi ítéletet mond az önzô, közömbös, lélek-
telen, töppedt és rosszindulatú városlakók
fölött. Az ítélet nekünk is szól, a színésznô
idônként a rivaldáig szalad, és a szerzô
szócsöveként a képünkbe vágja, milyenek
vagyunk. Nem dogmatikus szócsô, hanem
indulatos és érzelemittas. Föltekint az
égre, és kifakad. Méltatlankodik, nem érti,
miért nem háborúzzák le az istenek a go-
noszakat. Ez az erkölcsi ítélkezés ritka a
mai magyar színházban. Nem divat. Aki
a mai magyar színházból akarja megtudni,
hol élünk, milyen erkölcsi normákat köve-
tünk vagy hágunk át, a szolidaritás mely
fokán állunk, hogyan rendeztük be a vilá-

gunkat, az többnyire hiábavaló feladatra
vállalkozik. Ha állásfoglalásra is számít, le-
járhatja a lábát. A szecsuáni jólélek Novák
Eszter tatabányai rendezésében a kevés ki-
vétel egyike. Nemcsak emiatt, hanem mi-
nôségénél fogva is az évad kimagasló elô-
adása.

Valcz Gábor jelzésekre korlátozza a dísz-
letet. Hullámlemezbôl, vasból és fából – a
külvárosok „építôanyagából” – szellôsen
konstruált tér, közepén mélyített gödörrel
(hulladék, fôleg mûanyag flakonok töltik
meg), amelyre a tervezô rugókon álló, ezál-
tal kissé billegô faplatót és a rivaldáig nyúló
pallót állított. Semleges, mértani konstruk-
ció, amelyben megképzôdnek – képzele-
tünk által – a reális helyszínek, például a
platóra zsúfolódott emberekkel Sen Te lak-
helye vagy egy takarásból kinyúló keskeny,
vízszintes deszkasíkkal a dohánybolt pultja.
Egy másik, alacsonyabb deszkasík átellen-
ben, a színpad elején betölti a pad szerepét.
Egy hosszabb, hídszerû palló levezet a szín-
padról a nézôtér bal oldalára, ezen érkezik a
szereplôk egy része, köztük az istenek.

Az istenek Novák Eszter fölfogásának
radikálisan újraértelmezett vonalát képvi-
selik. Heten vannak – alakítóik más szere-
peket is játszanak –, és az elején jókedvû,
laza társaságként, összeszokott baráti
kompániaként érkeznek jólélekkeresô fel-
adatukat elvégezni. Vidáman hetyegnek,
leheveredve dalocskát énekelnek, alkalmi
hangszereken kísérik magukat. Margitai
Ági, Takács Kati, M. Simon Andrea, Egyed
Attila, Honti György, Chován Gábor és Ká-
tai István kirándulásnak tekintik a hivata-
los „kiszállást”. A jelmeztervezô Ôry Kati
egységesen bô, fekete köpenyt adott rájuk
(praktikus, mert rávehetik többi „szere-
pükre”), amely úti köpeny, de némi találé-
konysággal papi reverenda és bírói talár is
lehet – inkognitó és „munkaruha” egy-
szerre. Kedélyességüket némi fölény táp-
lálja küldetésük magától értetôdô könnyû
sikerének tudatában. Ám lassanként,
ahogy szembenéznek a valósággal, megvál-
toznak. Elôször nem értik, miért olyan ne-
héz teljesíteni az elvont erkölcsi parancso-
kat, majd látva az ijesztô tényeket, elbi-
zonytalanodnak. Fokozatosan elhagyják
kis tréfáikat, verbális vicceiket – a drama-
turg Kárpáti Péter apró aktualitásokkal,
közmondásgyûjteménnyel vagy a számla-
képesség körülírásával egészítette ki az ere-
detit –, dohogni kezdenek, morcosak, mo-
gorvák lesznek, és elmegy az életkedvük.
Kudarcuk miatt egyre nyûgösebbé, ingerlé-
kenyebbé válnak, piszkálni, sôt gyûlölni
kezdik egymást, föladják a közös küldetést,
létszámuk megfogyatkozik. Fizikailag is le-
romlanak, egyikük felkötött karral mene-
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tel, a másiknak leválik a cipôtalpa, valamelyikük amiatt balhézik, hogy a társa rálépett a
lábára, s hogy valóban rálépett-e vagy sem, egyre megy – a küldetés szétzüllését jelzi.
A legvégén egy szem isten marad mint bíró: elanyátlanodott, elgyávult, ítéletet hozni kép-
telen mamlasz. Voltaképpen azzal, hogy a „perben” nem tud dönteni, a „felülrôl” fölállí-
tott erkölcsi maximák teljesíthetetlenségét ismeri el.

Az istenek átalakulásával párhuzamosan Sen Te is megváltozik. Tóth Ildikó az elején
természetes kedélyû, játékos, kissé infantilis lányt játszik, aki önfeledten viháncol és „ug-
róiskolázik”. Sui Tává válását is „alakításnak” fogja föl, nem választja le önmagáról, sôt
fölcsattan, keserûen fölkiált, ironizál a „szerepben” – reflektál saját maga másik énjére,
láthatatlanul dolgozik benne a tisztán látó, fanyar, elmés „szerzô”. Miközben lépésrôl lé-
pésre fölépíti a játékát, megôriz benne – mint máskor is – valami ártatlan, mesterkélet-
len „civil” egyszerûséget; Tóth Ildikó színészetének szinte mindig ez a paradoxona. („Jel-
meze” is a legegyszerûbb: pantalló, „kínai” selyemkabátka és homlokot-fület takaró szög-
letes sapka, amely elfödi az arc jelentôs részét.) Sen Teként aztán egyre inkább „elveszti a
fonalat”, egyre kétségbeesettebben ismeri föl, hogy belegabalyodott a szerepjátszásba: az-
zal, hogy magán akart segíteni, másoknak ártott, és megfordítva, mert a világ így van be-
rendezve, szolidaritásból nem, csak kizsákmányolásból lehet megélni. Lefoszlik róla a
játékosság és az önfeledtség, s a legvégén védtelenül, kifosztottan, szerencsétlenül, össze-
roskadva áll. Csak a „segítség” szót tudja kinyögni háromszor, ezzel – a brechti biztatást
elhagyva – fejezôdik be az elôadás.

Ezt a tiszta, párhuzamos vonalvezetést minden oldalról alátámasztja a többi szereplô
játéka. A rendezô az alaptulajdonságok számonkérésén túl nem ragaszkodik az általában
félreértett – száraz didaxisként értelmezett – brechti modellszerûséghez, hanem körül-
járható, teljes karakterekre számít. A vízárus Vang Derzsi János alakításában érzékeny, sé-
rülékeny, de ezeket a „hibáit” titkoló, amolyan áldott jó ember, aki megszépített realitást
lát maga körül a valóság helyett. Naiv hittel nézi a világot, megszokta, hogy a megélheté-
sért kiegyezzen a legrosszabbal. Ahogy a bot két végére erôsített mûanyag flakonokkal
vagy a megszerkesztett vizeslajttal félénken, puhán, szinte észrevétlenül jelenik meg vagy
tûnik el, abba Derzsi egy egész életstratégiát sûrít. Teljesen újszerû – karakterológiailag
és játéktechnikailag is – Horváth Virgil Jang Szun pilótája. Általában született sviháknak
és jellemtelennek szokták játszani, most viszont egy alapvetôen jóravaló, bár kétségkívül
svungos, találékony és talpraesett fickót látunk, aki nem tesz mást, mint „kihasználja a le-
hetôséget”. Nem zsigerbôl negatív, csak önzô és gyönge – de legfôképpen munkanélküli.
Kétségtelen, hogy idônként áthágja a tisztesség határait, mert – brechti értelemben – erre
sarkallják a „megélhetési viszonyok”. Horváth Virgil ezenfelül gazdag színészi eszköztá-

rat vesz igénybe, attól kezdve, hogy nej-
lonzcskóval és szigetelôszalaggal kísérel
meg öngyilkosságot, addig, hogy hajcsár-
ként, a hetedik elefántról szóló dalban (és
máskor is) fizikai mutatványokat hajt
végre, lendül, ugrik, és ôrjöngésig viszi a
táncot. Mindez sem itt, sem máshol nem
megy a zenei pontosság, a szerzô által
megkívánt songdramaturgia érvényesülé-
sének rovására, ami a Lázár Zsigmond
vezette zenészek akkurátusságának kö-
szönhetô.

A további szereplôk mindegyike – az is-
tenszerepbôl kilépve is – hasonlóan magas
színvonalon teljesít. Margitai Ági a fiús
mamák elfogult szeretetével és abban a
szemellenzôs meggyôzôdésben fogja Szun
pilóta pártját, sôt protezsálja elôrehaladá-
sát, hogy egy repülônek jár a repülés vagy
legalább a kivételezés, bárkit tesz is tönkre
a szent cél érdekében; e magatartás poláris
ellentéte a szegény kereskedôasszony ga-
ranciák nélküli önzetlensége. Takács Kati-
nak megvan a képessége, hogy egységbe
hozza az életszerûséget és a demonstrá-
ciót; cekkerét és kisszékét magával cipelô
Sin asszonyként ambivalens figura, stili-
zált satrafa és jóindulatú házmestertípus-
barátné. Honti György klasszikus rejtett
poénokkal és klasszikus Brecht-gesztikával
könnyedén táncol át egyik szerepbôl a má-
sikba, szociológiai látleletbôl osztályának
és nemének jegyeit magán viselô háztulaj-
donosnôbe. Egyed Attila megkenhetô
rendôr és kenetteljes borbély – mindkét
szerepben jelzi a figura színét és fonákját.
Chován Gáborból az asztalosöntudat bát-
rat csinál, maradék istenként pedig ô az,
aki ûzötten és magára hagyottan végig ki-
tart a csôdben. Gecse Noémi, M. Simon
Andrea, Szabó Zola és Kátai István min-
den szerephatáron az egzakt elemzés és az
öntevékeny megjelenítés útlevelével közle-
kedik.

A címben kérdezett város – nem is mint
város, hanem mint tágabb régió – megne-
vezhetô; a színház azonban, amely a kér-
dést fölteszi, mintha nem a mi (színházi)
világunkban volna. 

BERTOLT BRECHT: 
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Chován Gábor, Margitai Ági, Honti György és M. Simon Andrea az istenek
szerepében 
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