
SZÁNTÓ ERIKA

Brecht
a Madách színpadán

„Az a színház, amely a közönséggel nem
tart kapcsolatot, abszurdum . . . Semmit
sem ét egy jól fűthető, szépen kivilágított,
halom pénzt nyelő, impozáns külsejű
színházépület, ha abban, amit benne
véghezvisznek, nincs lyukas krajcárnyi
kedv sem . . . Aki pedig a maga dolgában
nem leli kedvét, attól nem lehet várni,
hogy kedvre derítsen bárki mást."

Ha magából Bertolt Brechtből indulunk
ki annak megítélésében, amely a Madách
Színház színpadán Én, Bertolt Brecht címen
látható, mindenekelőtt a színpadról felénk
áradó játékkedv az, ami lefegyverző.
Olyan „csapatszellem" jellemzi az
előadást, amelyet gyakran szoktunk
fájdalmasan hiányolni. A Kerényi Imre
által rendezett és összeállított színházi
estében az együttes színpadi jelen-lét
szervezi igazán színházzá azt, ami
nyersanyagként csak tisztes dokumentum
és ízléssel válogatott irodalmi szöveg-
gyűjtemény. Ami a Madách Színházban
végül is élménnyé válik, az mindenek-előtt
műfajában és szellemében jelentős.
Előzményei megtalálhatók a Vígszínház
társulatának nagy sikereiben: a Képzelt
riport egy amerikai pop-fesztiválról és a
Harmincéves vagyok izzó színpadi légköré-
ben.

Mit jelent ez? Mi az a sokat emlegetett
„csapatszellem"? Válaszoljon egy Brecht-
idézet: „Ha zárt csoportokat mozgat valaki
a színpadon, azt fogja hamarosan látni,
hogy azok sajátos módon megmerevednek.
Csoportok természetüknél fogva
felbomlásra hajlanak. Nem szeretnek a
színészek váll váll mellett vagy kivált
egymás mögé sorakozva fellépni. Ha erre
kényszerítjük őket, elvesztik önálló
mozgásukat. Erre természetesen semmi
szükség. Meg lehet róla könnyen
győződni, hogy a csoport tagjai meglepő
szabadon és egyénien tudnak mozogni,
anélkül, hogy a csoport és a csoport
ritmusa kárát vallaná."

Brecht szerint - és ezt színházi tapasz-
talataink nagyon is igazolják - hiába van
hát csoport a színpadon, ez még nem csa-

pat. Az igazi csapat - furcsa paradoxon-
ként - feltételezi a színészi egyéniség
szabad megszólalását, az őszinte feloldó-

dás elképzelhetetlen az egyéniség meg-
őrzésének lehetősége nélkül.

Az est anyaga Bertolt Brecht egyik le-
hetséges szellemi arcképét tapogatja kö-
rül, színeket hord össze, egymásnak el-
lentmondani látszó tényeket, adatokat,
anekdotákat, művek szilánkjait, mozaik-
darabkákat, amelyek valaha nyilván-
valóan sokat jelentettek, s mára már csak
erőfeszítéssel lehet megtalálni összefüg-
géseiket az egésszel, s olyanokat, ame-
lyek saját idejükben még csak önmagukat
jelentették, de ma különös értelmet
nyernek, s meghökkentő fényben izzanak
fel.

Ez a sokféleség, ez az állandó váltás-
kényszer és hőfokingadozás csak akkor
válik egyetlen színpadi ívvé, ha a színész
hordozza magában a folytonosságot: egy
kor, egy ember, egy élet belső törvényei-
nek, ellentmondásainak megértésigényét.
A feszültség csak és kizárólag ebből csi-
holható a színpadon, hiszen az alkotó-
elemek - a vers, a tanulmányrészlet, a
jegyzőkönyv, a song - eredeti formá-
jukban semmiféle rokonsággal nem bír-
tak, egymáshoz nem kapcsolódtak. Nem
vették figyelembe egymást, nem egymás-
ból táplálkoztak, nem egymásból követ-
keztek, mint a megszokott értelemben
vett színpadi dialógus, drámai jelenetsor.
Mégis, ha beülünk a színházba, ezt a szín-
házi élmény kedvéért tesszük. Legyen
bármi is az alcíme annak, amit látni fo-
gunk. S ha „színpadi összeállítást" ígér a
színlap, mi akkor is ezt fogjuk keresni,
számon kérni.

A z Én, Bertolt Brecht olyan színház-
élményt nyújtott, amelynek eredeti szán-
dékai nem valósultak meg maradéktala-
nul. De színházélményt nyújtott. S a
hangsúly ezen van. Az alapelképzelés
nagyon igényes, és világosan megfogal-

mazható célt tűzött maga elé, habár sok
hibalehetőséget rejtett magában, s ebből
szép számmal hiba is lett. Kerényi Imre
egy gazdag egyéniség, egy sokarcú al-
kotó vonásait kívánta feltárni. A puritánt,
a szertelent, a szigorút, a csapongót. Azt,
akinek így szólhat a sírfelirata:

Ilyen volt. Ki eljön majd a síromhoz.
Hadd olvassa ezt a sírkövemen: B. B.
tiszta, tárgyilagos, rossz. Ez alatt az
ember jól pihen.

Gazdag arcképre törekedett tehát, koc-
káztatva, hogy a részek közt majd néha
megszakad a belső összefüggés. Az arcot,
amelyen csak a változás volt állandó, nem
akarta problémamentes - unalmas - arccá
kozmetikázni. S nem törekedett hiányta-
lanná vagy vitathatatlanná tenni a színpa-
don körvonalazódó Brecht-portrét. Talán
nem is a legfontosabb vonásokat hang-
súlyozta. Vitatható, szubjektív és - ami
tán a legjobb benne - élő arc néz ránk.

Nézzük a nyersanyagot: az első rész a

Tárgyalás címet viseli. Az Amerika-ellenes
Tevékenységet Vizsgáló Bizottság 1947-
ben megidézte Bertolt Brechtet, az
emigráns írót, hogy megkérdezze, milyen
kapcsolatok fűzik a Kommunista Párt-
hoz. A tárgyalásról dokumentumok szol-
gálnak hiteles információval. Jegyző-
könyvből reprodukálható, hogy a Bi-
zottság vezetője, Stripling milyen kér-
déseket tett fel, és Bertolt Brecht hogyan
válaszolt. Mindez érdekes és jellemző
lehet ma is. De önmagában még nem
színház. És nem Brecht-portré. Azzá attól
válik, hogy Kerényi (illetve feltehetően
az az alkotó szellemű csapat, amely
eljátssza, végiggondolja és létrehozza a
produkciót) ezt csak váznak, apropónak
tekinti ahhoz, hogy megkeresse

Bertol t Brecht (Kol ta i János) az Amerika-e l lenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elő t t 1947-ben



ként csak közömbösen statisztálna a
Brechtet megszemélyesítő Koltai János-
nak és a Striplinget alakító Haumann
Péternek.

Ez a megoldás nemcsak anyagában,
gondolati feszültségében dúsítja fel ezt az
első részt. Végül is Koltainak és Hau-
mann-nak is gazdagítja a lehetőségeit.
Koltai erősebb színekkel rajzolhatja meg
Brecht alakjában a félszeg, a látványos,
hősi gesztusoktól, pózoktól irtózó, ma-
gányosságra is hajlamos embert, Hau-
mann érzékeltetheti Stripling erős, már-
már szuggesztív egyéniségét, s mind-
ketten nyernek azzal, hogy nem kell egy
lényegében jelentéktelen szópárbajban a
történelmi igazságszolgáltatás végel-
számolását elvégezniük. Ebben az első
részben még így is több pátosz és keve-
sebb irónia jutott a kelleténél.

A színpadon elhelyezett különböző
méretű vetítővásznak is mintha csak azért
kerültek volna elő, mert Brecht neve
hallatán automatikusan előszedik az
ilyesmit a színházi raktárakból. A hatást
ebben az első részben még nem annyira
komplex eszközök hívják életre, mint
inkább a szöveg, s a szöveget intenzíven
képviselő színész.

A második részben gyökeres fordulat
következik be. A játék valóban játékká,
sőt játékossá válik. Messzire ugrottunk
1947 Amerikájától. Vissza egészen 1928
Berlinéig. A színpadtér felett tábla függ.

A Koldusopera története a Madách Színház Brecht-estjén. (Középen Haumann Péter és Koltai János)
(Iklády László felvételei)

A Koldusopera története. Ami ezután
következik, fergeteges, ötlettel teli, meg-
vesztegető.

Szól a zene, régi filmrészlet pereg a
vetítővásznon, primadonnák csapják
földhöz szerepeiket, slágerré vált songok
szólalnak meg, és szenvedélyes kedvvel
szteppelnek a színpadon - tehát mi-közben
valóban komplex eszközökkel hatnak a
nézőre, aki percről percre jobban érzi
magát a nézőtéren, időről időre
emlékeztetik, s nem hagyják elfelejtkezni,
hogy ez a kedves bohém Bertolt Brecht
ugyanaz a Bertolt Brecht, akit 1947-ben
vitriolos humoráért perbe fogtak. S ezzel
vitatkoznak a színpadról, cáfolnak és
érvelnek. Vitatkoznak a kedvetlen, az
unalmas, a nézőtől elszakadt színházzal,
amelyben ásít az unalom, s a gondolat
olyan sápadt és szikkadt, hogy az ostoba
gondolattalanság színesnek és csábítónak
tűnik.

Vitatkoznak mindenekelőtt ötletgaz-
dagsággal. És azzal is, hogy érezhetően
szigorú ízléssel szűrték meg a felszított
színészi kedv nyomán támadt ötlet-
áradatot. Hogy csak az maradhatott, ami
pontosan illeszkedik, és nem akarja a többi
elől elszívni a levegőt. Ami a meg-talált
stílust erősíti, s nem azt, amely - legyen
bármilyen nevettető - de megtöri.

Érezhető a szabadság jó levegője, mely a
színészeket körülveszi. És érzékelhető a
fegyelem, a mértéktartás, az arány-érzék.
Színészi remeklések születnek, és mégis a
legjobb - az együttes.

A Weillt megszemélyesítő Haumann
Péter egy nem létező zongorán játszik, s ez
a láthatatlan zongora kifejezőbbé válik a
keze alatt, mint a legjobban kiválasztott
színpadi kellék. Aufricht, a szín-igazgató
szerepében Körmendi János remek
humorérzékkel karikírozza a kort, a kor
játékstílusát, mindenki a helyén van, s
örömmel komédiázik, de mindenki közül a
legnagyobb terhet, az igazi felelősséget a
narrátor, Tímár Béla viseli. És milyen
könnyedén! Mindent ő konferál, ő
véleményez ebben a részben, ő az, aki a
hangsúlyokat elhelyezi ebben a látszólag
szertelen játékban. Annyira részt vesz
mindenben, ami a színpadon történik,
annyira elhiteti, hogy személyesen érdekelt
a többiek sikerében s abban, hogy mi,
odalent a nézőtéren azt érezzük és
gondoljuk, amit ő odafent, hogy valóban
kormányozza azt, amit olyan őszintén és
emberien befolyásolni akar.

Tímár Béla képvisel valamit, igazán,
mondhatnánk civil őszinteséggel, de töké-
letes szakmai koncentrációval és felké-

Bertolt Brecht valódi válaszát, válaszait
arra a kérdésre, hogy milyen kapcsolatok
fűzik korunk leghaladóbb eszméihez. A
forma végül is nem a tárgyalás ebben az
első részben, hanem egy szín-padi
montázs, amelyben vers, song,
drámarészlet, nyilatkozat, cikkszemelvény
kap helyet. Nem egy tárgyalás oly hálás és
kopott színpadi sémája ásít felénk, hanem
egy feszes gondolati konstrukció,
amelynek érvényesülését a villanásokból
szerkesztett formai változatosság, a
váratlanságban rejlő mozgó-sító erő
gazdagon hagy érvényesülni.

Az így kapott montázsforma tehát
szembetűnően előnyösebb, minta kézen-
fekvően színpadi és zárt tárgyaláskeret.

De ennél döntőbb előny és érték az a
gondolat, amelyet kifejez. Bertolt Brecht
ugyan frappáns és tisztességes válaszokat
adott az Amerika-ellenes Tevékenységet
Vizsgáló Bizottságnak 1947-ben, de végül
is miért lenne ez olyan érdekes számunkra
1975-ben ... ? Ami valóban nem veszít
értékéből, izgalmából, az az életműben
rejlő válasz, a művész napról napra, műről
műre születő döntései .. . Így szélesedik a
szemünk előtt Brecht egykori válasza
igazi válasszá, döntés-sorozattá, életművé,
elkötelezettséggé. Így sokszorozódik meg
a brechti gondolat, így válnak szószólóivá
a színpadon jelenlevő színészek. Így
szerveződik az a bizonyos színpadi csapat,
amely egyéb-



szültséggel. Amikor a fergeteges sztepp
után emlékeztetnek minket, hogy a ko-
molyság és a jókedv nem egymás ellen-
ségei a színházban - a híd megépül vissza-
felé: Brechttől Brechtig tart az ív. Fel-
hangzik a második Koldusfinálé - annyi
kaland, anekdota és színházi pletyka után,
annyi nevetés és öröm után -, a verssor,
Heltai Jenő fordításában, ahogyan el-
hangzott a Vígszínházban, 1930-ban: „Ti
szónokok, fi mindig pózban állók, Adjatok
inkább kenyeret nekünk 1"

És a narrátor közli a történelmi ténye-
ket: az 1930. szeptember elsejére tervezett
és rendőrileg elhalasztott pesti be-
mutató tényét.

A narrátor, aki annyira feloldódott a
játékban, elénk tartja ezt a szigorú szemű
Brecht-képet. A hangot halljuk,
amely olyan ijesztően összecseng 1930-ban
Magyarországon az angyalföldi

munkások „Munkát, kenyeret!" kiáltá-
sával.

Az első részt tehát mély, belső gondo-
lati szálak kötik a könnyedébb, eszkö-
zökben gazdagabb, komplexebb - tehát

brechtibb - második részhez.
Amikor is következik a harmadik

rész. Amely nem azért fityeg külön,
összefüggéseit vesztve, mert más, mint az
előző kettő. Nem a műfaji váltás, a musi-
calhez való közelítés választja el tőlük,
hanem a megvalósulatlanság. A Vén bűnös

sárga hold című zenés-táncos össze-
állítás nem színház, csak egy széthulló,
ingadozó színvonalú összeállítás, mely-
ben mindenki táncol, énekel, magán-
számokat ad elő, mindentől és mindenki
mástól függetlenül, amelyben mindenek-
előtt Psota Irén és Almási Éva kitűnő
előadóművészetének örülhetnénk, ha pó-
diumon látnánk-hallanánk őket. De
hát addigra igazán elhitették velünk, hogy
színházi élményben lesz részünk. Örül-
hetnénk talán még annak is, hogy a tár-
sulat figyelemreméltó tánctudást árul el.
De ennek sem lehet itt és most igazán
örülni, mert addigra minket már csak a
Brecht-portré érdekel. S mert igazán érde-
kel - s ez ennek a kétrészes remek esté-nek
az érdeme -, elveszítjük az érdeklő-
désünket.

„Én, Bertolt Brecht" (Madách Színház)
Rendező: Kerényi Imre, díszlettervező:

Koltai János, jelmeztervező: Borsi Zsuzsa,
koreográfus: Szirmai Béla.

Szereplők: Almási Éva, Bálint András,
Bencze Ilona, Haumann Péter, Koltai János,
Káldi Nóra, Papp János, Paudits Béla,
Psota Irén, Szalay Edit, Tímár Béla, Kör-
mendi János, Egri István, Lontay Margit,
Basilides Zoltán, Gyabronka József.

ISZLAI ZOLTÁN

Suksin-szatíra
a József Attila
Színházban

Vaszilij Makarovics Suksin más művei-
ben találkozhatunk azzal a „jómadár"
társulattal, amelynek tagjai most kizáró-
lagos szereplőivé váltak a József Attila
Színházban bemutatott szatirikus komé-
diájának.

Mindig paraszti eredetű főhősök szem-
szögéből ábrázolja ezeket az ellenszenves,
kispolgármód szélhámos figurákat.
Magyarul Kígyóméreg címen kiadott el-
beszéléskötete végén egy kisregényt ta-
lálunk. Az Ott messze főhőse, a talpig
becsületes Pjotr Ivlev rémülten tapasztalja,
hogy újdonsült feleségének micsoda
barátai vannak: „Ki mindenkit nem látott
esténkint a lakásukban! Kiélt arcú,
kellemetlen fiatalemberek, pimasz és
vizenyős fény a szemükben; mindenféle
szűk szoknyás lányok ... Írni-olvasni alig
tudó, rezes képű bácsik hahotáznak
gondtalanul... Alighanem lopogattak
valahonnan valamit, azt adogatták el a
fiatalok segítségével - mert sok pénzük
volt . . . Pjotr eleinte csak nézett - nem
tudta, hogy így is lehet élni. Aztán a lelke
mélyéig fölháborodott . . . Közte és ezek
között az emberek között titkos, de halá-
losan komoly háború folyt."

A vörös kányafában is fölvillan néhány
drámailag döntő - pillanatra egy hason-
szőrű, csak már nehézsúlyú bűnözőkkel is
súlyosbított, könnyen élő társaság.
Börtönbüntetése előtt maga Jegor Pro-
kugyin, a javulás-önjavítás útjára lépett
főhős is közéjük tartozott. Később már
csupán önváddal vegyült megvetéssel tud
rájuk gondolni. Vissza akar térni a
kedvükért odahagyott becsület, a példa-
mutató paraszti erkölcs és tisztaság vilá-
gához. Ekkor ütnek vissza a huligán-
becsület nevében a galerimorál bajnokai.
Akár a kisregény Pjotr Ivlevét - a felesége
elcsábításával -, Prokugyint is meg-
büntetik. Csakhogy A vörös kányafa „há-
borúja" -- az újra megtalált tisztesség
képviselője s a bűnösen élők között - szó
szerint halálosan komoly. A főhőst
könyörtelenül kinyírják az érdekeiket
veszélyben érző bandatagok.

Az író-filmrendező-színész Suksin
nagyszerű filmjéhez fűzött vallomásában
kijelenti: „Szerettem volna . . . a szülő-

föld iránti felelősségről is szólni. Mind-
azért, ami manapság a világon történik,
valamennyiünknek felelnünk kell. A
hazugságért, a lelkiismeretlenségért, az
élősdiségért, a gerinctelenségért,
gyávaságért ... És a fizetség néha a legdrá-
gább - az életünk."

Élete első vígjátékába, a Jómadarakba is
átviszi az életveszély motívumát, persze
tipikusan bohózati helyzetben. A Száraz
György fordította darab (eredeti címe:
Energikus emberek) egyik jelenetében
hátborzongató konkrétsággal folyik a szó
arról a spekuláns „apuci" és jópipa
cimborái közt, hogy milyen úton-módon
kellene eltenni láb alól az üzelmeik
leleplezésével zsaroló feleséget,
„anyucit". (Az eredetiben a házaspárnak
még volt neve: Arisztarh Petrovicsnak és
Vera Szergejevnának hívták őket.)

A kedélyesen morbid cihelődést („de mi
lesz a végtagokkal" stb.) konzekvensen
követi a jujdevicces gyilkossági kísérlet,
amelyet a begyulladt „anyuci" csak azzal
képes leszerelni, hogy a följelentés-nél
jóval kínosabb nyilvános öngyilkosság
(ablakból kiugrás) fenyegetésével rábírja
kisded tervük visszavonására az
ijedtükben ijesztgető spekuláns szesztest-
véreket.

E kitűnően fokozott, az elejétől végéig
feszült részlet a Berényi Gábor rendezé-
sében előadott vígjáték egyik jól sikerült
jelenete. Szakértő kézre valló retardációi
emlékeztetnek Suksin kiváló
elbeszélésének, a Mil pardon madám!-nak
hanyagul elegáns, „fékezett habzású"

szerkesztésmódjára. Itt egy bizonyos
(átalkodottan hazug) Bronyka Pupkov
rafinált háryjánoskodásából értesülünk
arról, hogyan történt az a (soha-meg-nem-
esett) Hitler elleni merény, amit a
németek - Pupkov szerint szégyenük-ben
- mindörökké titokban kell hogy tartsanak
.. .

A Jómadarak gyilkossági jelenetének
vaskos morbiditásait másrészről azért nem
találjuk olcsó poentírozásnak, mért
eszünkbe juttatja egy másik suksini re-
meklés, a Hogyan halt meg az öregember?
csodálatos humorát is. Ez a humor a
parasztemberek élettapasztalatából, a
természet rendje iránti bizalmukból és
ennek megfelelő méltóságteljes viselke-
désükből adódik, s erőszakoltság nélkül
illik az agonizáló muzsik helyzetéhez.

Hogy mekkora tehetsége van Suksinnak a
helyzethez illő viselkedés ábrázolására, azt
észrevették és (a Novüj Mirben) kifejtették
értő kritikusai, Szolovjev és


