
mint „valódinak". Vagy csak az igazság üt
át itt is, mint nádhegy a pallón? Vagy
csupán a mi reményünk, hogy az ilyen
gerincroppantó önfeladásra mégsem képes
az, aki tudja az igazat ?

Illyés Gyula továbbgondolást sugalmaz,
töprengő felismerésekre késztet: hogy
verset írni is csak az tud, aki - mint az
Írnok - élve marad. Hogy a bűnösség
látszatát is el tudja viselni az, aki alkotó
életre képes. És szemben ezekkel: az
önfeladás tébolyító őrlőköveit, a meg-
felelés belső kényszerét külső indítékaival
együtt kell analizálni s gyűlölni. Hogy ne
szűnjünk meg sóvárogni az igazság nyílt
kimondását. Hogy az elvárások cseles
fonadékában taktikázva ne jussunk a
meggyőződésünk ellenpólusára: sátán
helyett az angyalt utasítva el, egyiptomi
sötétség helyett egyiptomi világosságot
kiáltva.

A pécsi bemutatón kettős szereposz-
tásban kerültek színpadra a monológok,
Nógrádi Róbert rendezésében. Az Írnokot
Huszár László, illetve Faludy László, a
Költőt Győry Emil, illetve Vallai Péter
szólaltatta meg. Műsoregyeztetési gondok
miatt csupán a második szereposztást
láthattam. Faludy László az utóbbi
évadokban kiemelkedő alakítást nyújtott
néhány dráma karakter-szerepében. Most
ennél is többet: alkata, az Írnok belső
vergődését kifejezni képes gesztusai
árnyalt, kitűnő szerepértést bizonyítottak.
Kár, hogy az utolsó percekben
artikulációja nem volt hibátlan.

Vallai Péter akkor játszotta első ízben a
Költőt, kifogástalan szövegtudással, de
kissé feszélyezetten. Vibrálóbb, a végle-
tekbe könnyedebben s erősebb szenve-
déllyel átcsapó alkat az, akit Illyés megírt,
mint amilyennek ő engedte látnunk. A
kamasz játékosság, szerelmi lobbané-
konyság nem - vagy nem volt régebben -
idegen a legnagyobb költőktől sem; és
idegösszeroppanásig hajszolt férfitól is
elfogadhatók a könnyek. Meglehet, a
rendezői utasítások is a mérséklet irányába
befolyásolták Vallait, ezek azonban aligha
mehetnek az érzékenység rovására.

A Kamaraszínház kicsiny színpadára
Jánosa Lajos tervezte a díszleteket. Kitűnő
volt az egyiptomi sírkamra meg-
komponálása, s ennek átalakítása a má-
sodik részben dolgozószobává. Párhuza-
mok kifejezését szolgálta, de már a Költő
hatalmas karszéke, amely a teljes szín-padi
mélységet uralta, túlságosan hivalkodó s
lényegében funkciótlan volt.

UNGÁR JÚLIA

„Vidáman enni a húst"

Puntila úrék Szolnokon

Bertolt Brecht Puntila úr és a szolgája,

Matti című darabját másodszor láthatjuk
magyar színpadon. Először a Madách
Színház mutatta be 1959-ben.

Szellemi köztudatunkban a Puntila úr
nem tartozik a reprezentatív Brecht-
darabok közé, pedig Brecht legismertebb
alkotói korszakában, közvetlenül a Galilei
és A szecsuáni jólélek után keletkezett, és
maga is a „nagy drámák" közé sorolandó.

Az emigráció idején, 1940-41-ben írta
Finnországban, Hella Wuolijoki elbe-
szélései és színdarabvázlata alapján. A
szolnoki Szigligeti Színház műsorfüzete a
Puntila úr szerzőségére vonatkozó
adatokat közöl a Dialog című lengyel
folyóirat 1965. évi 8. számából. Ezek
szerint Brecht nem kizárólagos szerzője a
Puntila úrnak, hanem közösen írta Hella
Wuolijokival, s ezért a finn írónőt
társszerzőként kéne említeni kötetekben,
plakátokon stb. Mivel nehéz lenne meg-
állapítani, hogy az írónő milyen mérték-

ben vett részt a darab megírásában, ezért
ebbe a kérdésbe nem kívánok mélyebben
belemenni. A darab logikája, figurái,
költői nyelve viszont elég meggyőzően
bizonyítják, hogy a Puntila úr jellegzete-
sen Brecht-mű.

Az alaphelyzet ugyanaz mint A
szecsuániban: egy ember kettéhasadtsága.
Puntila úr, a jómódú földbirtokos egészen
más ember, ha józan, mint amikor részeg.
Józanul teljesen eggyé válik társadalmi
helyzetével, mert olyankor „a világ felét
látja csak". Részegen viszont nem akar
tudomást venni a világ adott
szerkezetéről, az elidegenedett
viszonyokról. Mattit, a sofőrjét, barát-
jaként kezeli, vele beszéli meg bizalmas
ügyeit. Évát, a lányát, lebeszéli az attasé-
val tervezett érdekházasságról, amelyet
józan állapotában ő maga erőltetett, és
arra biztatja, válassza inkább Mattit, az
igazi férfit, akiről józan időszakaiban úgy
beszél, mint rossz szelleméről, és
állandóan elbocsátással fenyegeti. Ré-
szegen kirúgja házából az attasét, majd
kijózanodva visszahívja. Részegen
pálinka után rohangál, eljegyzi a korán
kelő kurgelai asszonyokat és meghívja
őket lánya eljegyzésére. Amikor azonban
az asszonyok valóban megjelennek, a
józan Puntila aljassággal vádolja és
gorombán elkergeti őket. Matti egy
darabig megpróbál alkalmazkodni a

Brecht: Puntila úr és a szolgája, Matti (szolnoki Szigligeti Színház). Blaskó Péter (Matti ) és
Csomós Mari (Éva)



„két" Puntilához, de mikor semmiféle
taktikával sem sikerül megmenteni a
négygyermekes, bolsevik hírében álló
Surkkalát az elbocsátástól, elhagyja. A
Surkkala-ügy esetében már nem arról van
szó, hogy a józan Puntila megsemmisíti a
részeg tetteit, hanem arról, hogy a részeg
végrehajtja a józan elhatározását. A kör
bezárult, bebizonyosodott: ebben a
világban még sincsenek rések. Matti
elmegy, és hogy nincs hová mennie, azt
Brecht az epilógussal jelzi, mellyel kilép-
teti Mattit a darabból, s a megoldást a
távoli jövőbe utalja.

A műfaj

A Puntila úr műfaji megjelölése népszínmű

(Volksstück), amely azonban nem azonos
sem a magyar, sem a német nép-
színművel, sem modern városi utódjával, a
revüvel. A Megjegyzések a népszínműhöz című
tanulmányában Brecht ki-fejti, mit ért
ezen a fogalmon. A műfaj
újrateremtésének alapjául mindenekelőtt
azt a jogos igényt nevezi meg, mely egy
„naiv, de nem primitív, poétikus, de nem
romantikus, valóságközeli, de nem napi
politikai színház" iránt jelentkezett. Amit
ettől a színháztól vár, az mélységesen
megegyezik saját, színházról alkotott
elképzeléseivel. Különösen ott válik ez
világossá, ahol megjegyzi, hogy a Puntilát
a commedia dell' arte és a realista
erkölcsdráma eszközeivel lehet leginkább
megközelíteni.

A brechti epikus színház nyitottsága,
rugalmassága lehetővé teszi, hogy minden
stílustörés nélkül fogadja magába a
szintén igen képlékeny commedia dell'

arte elemeit. Népszínművön voltaképpen a
vásári komédia, a népi komédia
hagyományait felelevenítő, a népmesék,
népdalok világát felidéző, költőiséggel
átszőtt, „átbrechtizált" színházat ért.

A hazájától évek óta távol, emigráns-
ként élő, jellegzetesen városi költő
Brechtet megihlette a finn táj, a finn nép
élete, melynek egészséges érzékiségét a
finn nyáréjszaka szépsége emeli költői
magasságokba. Talán a honvágy és a
természeti lét iránti nosztalgia tette, hogy a
Baalon kívül szinte egyetlen Brecht-
darabban sem nyert ilyen konkrét jelen-
tőséget a táj, a természet, s az ember
munkája ebben a tájban.

Brecht nemcsak színi eszközeit meríti a
népi komédiákból, hanem átvesz bizonyos
alapsémákat, alapfigurákat is, például:
gonosz uraság, furfangos, talpra-esett
szolga; gazdag uraság szegény legénynek
adja fele vagyonát és a lányát;

hetvenkedő, gyáva katona (attasé), cser-
fes szolgálólány stb . . . Ezek az ismerős
szerkezetek és figurák, természetesen
átalakulva, sajátos brechti szituációk-
ként, sajátos brechti figurákként jelen-
nek meg a darabban.

Eddig a „népi" fogalma felől közelí-
tettünk a Puntila műfajiságához. Felve-
tődik azonban a kérdés: miért írt Brecht
komédiát, és valójában komédia-e a
Puntila úr? Brecht a prológusban a ko-
média elvének marxi meghatározásával
él: az emberiség vidáman akar megválni
múltjától. Puntila úr „őskori állat", föld-
birtokos, s mint ilyen, történelmileg már-
már túlhaladott. A mese szintjén ez
indokolt és elfogadható, de annak, hogy
Brecht komédiának írta meg a Puntilát,
van egy brechti problematikában mé-
lyebben gyökerező oka. Egész életében
makacsul kutatott el nem idegeníthető
emberi tulajdonságok, érvényes emberi
értékek után az elidegenedett világban.
Darabjaiban többnyire arra a következ-
tetésre jut, hogy ha vannak is ilyenek,
teljesen életképtelenek, ön-, sőt közve-
szélyesek. Az inadekvát magatartás azon-
ban komikumot is hordoz, és mindenek-
előtt komikus szituációkat hozhat létre.
Különösen ez utóbbi érvényes a Puntilára
is. A komikum főleg a két Puntila adta
helyzetből fakad, a főalakokat a "kine-
vetés" értelmében érintetlenül hagyja. A
részeg Puntila képviselte értékek
rendkívül pozitívak, csak nincs helyük a
világban. Puntila nem válik nevetségessé,
csak éppen nevetésünk fényében válik
láthatóvá, hogy nem létezik.

A Puntilában az elidegenítő effektus
mélységesen belülről fakad, s ez nem
más, mint a nevetés, az ábrázolás módja,
az a műfaj, melyet Brecht ezúttal kísér-
letező szenvedélye eszközéül választott.

A műfaj színpadi megvalósulása

A szolnoki Puntila-előadás rendezőjének,
Csiszár Imrének, főleg erről a mű-fajról,
erről a brechti népi komédiáról van
mondanivalója. A brechti színház
hagyományos eszközeinek biztonságos
alkalmazása mellett, fantáziával, szelle-
mesen, okosan aknázza ki annak egyéb
lehetőségeit is. Már a színpadtér is Brecht
alapos ismeretét tükrözi. Szinte az összes
kellék, díszletelem a színpadon van, ami
éppen játszik, az középen a játéktérben, a
többi félreállítva körben a színpad szélén.
Nincs függöny, nincs háttérdíszlet,
semmi nem rejti szemünk elől a színpadi
mechanizmust, láthatjuk, hogyan műkö-
dik. A játéktér fölé téglalap alakban lám-
pasort rögzítettek, mely a műtőlámpák
élességével világítja meg az eseményeket.
A színpadot színes körték keretezik, ami
a cirkusz vagy vásári bódé képzetét kelti.
Ezt nyomatékosítja az előadás kezdete,
amikor a színészek berohannak, még
félig utcai ruhában, félig jelmezben,
üdvözlik a nézőt és egyben felhívják a
közös játékra. A közönség tapssal jelzi,
hogy elfogadta a meghívást.

A rendezésben a brechti elidegenítő
effektusok és a vásári komédia hagyo-
mányai harmonikus egymásra találásának
egyik legszebb példája a Puntila-dal elő-
adásmódja. A Puntila-dal, amelyet Laina,
a szakácsnő (Szakács Eszter) ad elő, a
darab tartalmát meséli el, azaz inkább
kommentálja „a konyhából nézve", ahogy
Brecht megjegyzi. A szolnoki előadáson
a történet nemcsak a dalban, hanem
vetített fényképeken is megjelenik
előttünk, s ily módon a szakácsnő a
vásári képmutogató szerepét veszi át. A
fényképek minősége - túlhangsúlyozott,
túlkarikírozott, beállított gesztusok - a
dal kommentáló jellegét erősíti

Matt i (Blaskó Péter) és Puntila (Major Tamás) a Surkkala-család sorsán vitatkozik



meg, s így együttesen hordoznak egyfajta
plebejus nézőpontot, véleményt, amellyel
szembesül a darab és szembesül a néző.
Csiszár azzal, hogy a Puntila-dalt a darab
elé helyezi, eleget tesz annak a brechti
alapkövetelménynek, hogy „nem a
kimenetel a fontos, hanem a menet", a
képmutogató motívummal pedig intonálja
a darab, az előadás műfaját.

A Puntila-dal előadásában sajátosan
keverednek a régi vásári komédia elemei és
a modern technika vívmányai (fény-kép,
vetítés) az epikus színház eszköz-tárával.
Nem véletlen ezek után, hogy Csiszárnak
eszébe jutott a filmburleszk
felhasználásának lehetősége. Két példát
szeretnék említeni, melyből az első nem
egyértelműen pozitív.

Az előadás negyedik jelenetének kez-
detéről van szó. Fina, a szobalány (Sza-
bados Zsuzsa) és Laina készülődnek
Puntila lányának eljegyzésére az attaséval.
Üdvözlő feliratokat szögeznek a kapura,
sürögnek-forognak, ügyetlenkednek,
pletykálkodnak, mindezt a pantomim és
burleszk eszközeivel. A jelenet Puntila,
Matti és a munkások belépésével ér véget,
Laina Matti nyakába ugrik. A jelenet
önmagában kedves, mulatságos és nagy
ügyességet igényel, de egy kicsit
önkényesen illeszkedik a darabba.
Szabados Zsuzsa játékát, tartását ugyan
végig ez a jelenet határozza meg, Szakács

Fürdőjelenet a szolnoki Brecht-előadásból

Puntila: Major Tamás
A Punt i l ában két szerepet kell eljátszani: a
részeg és a józan Puntilát. „A Puntilát
játszó színésznek őrizkednie kell a ré-
szegség-jelenetekben attól, hogy vitalitása
és charme-ja magával ragadja a
közönséget, és ezzel megfossza őket a
szabad kritizálástól" - írja Brecht a
teoretikus, és ez nem más, mint védekezés
önmaga ellen, hiszen ő teremtette Puntila
vitalitással teli alakját. Nem az a
leglényegesebb benne, hogy részeg álla-
potban emberséges, ez már csak követ-
kezmény. Puntila ilyenkor élő, eleven
ember, akit nem nyomorít semmi, egy-részt
mert anyagi javaival ilyenkor is
rendelkezik, másrészt viszont felszabadul
társadalmi meghatározottsága alól. Sza-
badon adja át magát az élet érzéki örö-
meinek. Szeret jókat enni, inni, élvezni
tudja a természet szépségeit, a napszakok
különleges hangulatát, gyönyörűségét leli
egy szép fehér kebelben, élvezi a trágár
szavak ízét, s mindez humorban,
játékosságban, fantáziában nyilvánul meg.
Puntila azért fordul az emberek felé, mert
az élet élvezéséhez társakra van szüksége,
cimborákra, barátokra, asszonyokra.
Puntilának formátuma van, ez oldja fel
Matti ellenállását, és ez bűvöli meg a
kurgelai asszonyokat. Még a végsőkig
lejáratott hazaszeretet fogalmát is
tartalommal, elevenséggel képes meg-
tölteni. Hiszen a hazaszeretet épp annyira
ösztöneinkben él, mint az evés, ivás,
szeretkezés igénye.

Csiszár mintegy idézőjelbe teszi a
Puntila-alakítást, amely egy bohócszámmal
kezdődik és a „nagy mutatvánnyal"
végződik, s így sikerül azt harmonikusan
illesztenie műfaji elképzeléseibe. Legna-
gyobb érdeme mégis az, hogy szabadon
engedi érvényesülni Majort, aki minden
emberi-művészi erejét a kö l tő Brecht
szolgálatába állítja.

Már a bohócszámban megüti azt az
alaphangot, amely egész Puntiláját jel-
lemzi: esendő, gyenge, emberi és mégis
csodálatra késztet. Mattival való meg-
ismerkedésekor csupa gyermeki derű és
bizalom. Gyerekek kötnek ilyen gyorsan
barátságot, és gyerekes, ahogy eldicsekszik
a pincérnek új barátjával. Azonnal adni
akar neki valamit - enni, inni, személyes
titkait, problémáit. Csupa meg-hitt
mozdulata van: átöleli a vállát, szorosan
szembe ülteti magával. Abban, ahogy a
fejét Mattihoz hajtja, miközben egész
testével közeledik hozzá, a feltétlen

Eszter viszont már színészi alkatánál
fogva is más stílust, más magatartást
képvisel a továbbiakban. Szétfeszíti a
stilizáltság kereteit, és nagyon
konkrétan, nagyon következetesen
játssza végig Matti iránti szerelmét.

Az eljegyzés-jelenetbe viszont
szervesen beépül a burleszkelem.
Puntila, mi-után megivott egy üveg
puncsot, rájön, hogy micsoda ostoba
alak a jövendőbeli veje, és kirúgja. A
kirúgás azonban nem megy simán. Az
attasé először nem veszi észre, hogy
miről van szó, azután már nem akarja
észrevenni. Puntila a legváltozatosabb
formában és egyre drasztikusabban adja
tudtára, hogy tűnjön el a házból, de az
még mindig menteni próbálja a
helyzetet. Puntila már kifogyott az
érvekből, a fokozódó feszültség egy
pillanatra holtpontra jut, mikor keze
ügyébe kerül az ünnepi torta és azt
vágja (illetve egy adag habot) az attasé
arcába. Ezzel nagy tortadobálás veszi
kezdetét, amely betetőzi és feloldja a
helyzetet. A tortadobálás ebben az
esetben nem csupán jó ötlet, hanem
egyenesen a szituációból fakad.

A hagyományos elidegenítő effektu-
sok - feliratok, songok - elegánsan,
nagyvonalúan, bár kissé formává mere-
vedve választják el egymástól az egyes
jeleneteket.



bizalom és szeretet mellett szeretetkérés is
van.

A kurgelai asszonyokkal való jelenet-
ben nem akar vérmes lenni. Inkább fickós
és hetyke, s ezt bőséges humorral és
finom öniróniával játssza. A lánykérések
gesztusában tüntető elegancia, szer-
tartásosság keveredik a meghittséggel s
mindegyik esetben másképp. Zsebkendőt
ránt, könnyedén kabátja felső zsebé-be
tűri, valahonnét egy szál virágfélét is kerít,
kezet csókol a patikuskisasszonynak,
legyeskedik a teheneslány körül, kart
karba öltve sétálgat a telefonoskis-
asszonnyal, s közben állandóan kontak-
tusban van Csempész Emmával, aki a
Szilva-dalt énekli. Temperamentumát, a
pálinkát, hajnalt, lányokat birtokolni
vágyó mohóságát végül egy, a korán kelő
hajadonok iránti nagy lírai hódolásban
vezeti le. Major érzékeltetni tudja a pilla-
nat ünnepélyességét, és azt a szépséget,
amit az életben a játék, a költészet jelent.

Ezekben a jelenetekben mozgása laza,
fegyelmezetlen, mintha sok keze, sok lába
lenne, játszik a kabátjával, játszik a
kalapjával, arca mozgékony, élénk
gesztusokkal reagál mindenre, ami a
színpadon történik. Mikor a fürdőjelenet
után először jelenik meg tökéletesen
józanon, olyan benyomást kelt, mintha
nem is lennének külön végtagjai. Tartása
merev, kimérten jár, még a mozdulataival
is spórol, arca mozdulatlan, száját
összeszorítja - az egész ember tökéletesen
bezárult. A részeg Puntila tomboló
életkedvével, otthonosságával szemben a
józan szemmel láthatólag rosszul érzi
magát, gondok gyötrik, az emberek
terhére vannak, idegesítik. Major józan
Puntiláját állandó fejfájás kínozza, amely-
ről az első ilyen jelenetben egy rebbenő
kézmozdulat árulkodik. Minden erejét
össze kell szednie, hogy elviselje az attasé
ostoba történeteit, éles, kellemetlen neve-
tését.

Ez a szituáció ismétlődik meg az el-
jegyzési botrányt követő kijózanodáskor. A
fejfájás már nyíltan elhatalmasodott rajta,
s ezt csak fokozza a tiszteletes ki-tartó,
monoton hangú zsorválása. A szék karfáját
görcsösen markoló keze jelzi, mekkora
erőfeszítésébe kerül, hogy féken tartsa
elfojtott temperamentumát. Ez a gesztus
visszautal az eljegyzés-jelenetre. Az
ünnepi vidámság közepette Puntila
komoran ül egy széken, és Major
érzékeltetni tudja, hogy ez már a másik, a
részeg Puntila. Komorsága most nem

a józanság rossz közérzetéből fakad,
hanem abból a felismerésből, amit az
attasé viselkedése, fesztelen butasága vált
ki belőle. Rádöbben arra, hogy majdnem
férjhez adta a lányát egy ostoba, üresfejű,
pénzéhes alakhoz. Major ugyanúgy
kapaszkodik a székbe, mint majd a
későbbi józanság-jelenetben, szinte
átöleli a karfát, hogy visszafogja magát,
de aztán szabadjára engedi indulatait,
kirúgja az attasét, ettől megkönnyebbül,
és felszabadult energiáit az „igazi"

eljegyzésre, Éva és Matti eljegyzésére
fordítja. Buzog a tettvágytól, jókedve
magasra csap, élvezettel használja a
közönséges szavakat, lelkesen szurkol
Évának a sofőrfeleség-vizsga közben.

Major a megismételt gesztussal jelzi a
két Puntila alapvető azonosságát és
különbözőségét. A józan Puntila elfojtja,
de legalábbis irányítja azokat az elemen-
táris indulatokat, amelyek a részeg Pun-
tilából szabadon, fontolgatás nélkül
áradnak. Hasonló mozzanatot figyel-
hetünk meg a kijózanodási és a lerésze-
gedési jelenetben. Az első esetben kávét
iszik, először csészénként, majd türel-
metlenül megragadja a kannát és mohón
önti magába a kávét, miközben egyre
szűkszavúbb, mogorvább és gorombább
lesz. A másik, mikor friss elhatározása

ellenére újra inni kezd. Először csak
óvatosan, poharanként, azután egyre
szenvedélyesebben, egyik üveget a másik
után. Major ezekkel az éppen csak jelzett
azonosságokkal teszi emberileg hitelessé a
két Puntila létezését.

Egyik legnagyobb színészi bravúrja,
ahogy józan Puntilából szemünk előtt
részeg Puntilává válik. Elhatározza, hogy
nem iszik többé, hogy elkergeti Surkkalát
és Mattit, kiabál, gorombáskodik, a
háznál levő alkoholkészlet meg-
semmisítésére készül. Ekkor kezébe vesz
egy üveget, és ez indítja el a folyamatot.
Az üveg tapintása, fogása érzékeire hat,
rendkívül otthonosan bánik vele, össze-
szoktak, szinte táncol a kezében. Ösztö-
nösen keresgélni kezd, de nem találja a
dugóhúzót, végül benyomja a dugót és
reszkető kézzel tölt magának. Közben
folyton beszél, szitkozódik, fogadkozik,
veszekszik Mattival. Még a józan Puntila
szavait mondja, de gesztusai oldódnak,
hangja ellágyul. Felül a biliárdasztalra,
lábát lógázza, hangját az emlékezés
melegsége járja át. A folyamat a Matti-
hoz intézett engesztelő szavakkal feje-
ződik be.

Major alakításának nyitja a játékszen-
vedély, a játék öröme, amely - noha
tudjuk, hogy Major Tamás sajátja teljes
egészében Puntila életörömévé,
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művészi értékké válik. Sajátosan kapcso-
lódik össze élet és művészet Major utolsó
jelenetében, a Hatelma-hegy megmászá-
sában. Blaskó-Matti a szemünk láttára
építi fel elkeseredett indulattal a Hatelma-
hegyet, szekrényekből, egy álló órából és
egy meglehetősen labilisnak látszó szék-
ből. Major-Puntila némiképp megszeppen
Matti vadságától és az építmény
nagyságától. Mégis nekiindul. A közönség
először nevetgél, de azután meg-érinti a
helyzet komolysága, pátosza. Miért
másznak ezek ketten: Major és Puntila?
Hiszen félnek, látszik, hogy fél mind a
kettő, mégis ügyetlenül és esendően, de
makacs elszánással, már-már hősiesen
másznak fölfelé. A Hatelmahegy tetején
önmaguk csúcsait érik el. A Hatelma-
hegyen mintegy kiteljesedik,
összefoglalódik a puntilaság. Egy telje-
sebb, emberibb élet utáni vágy ereje
sugározza a jelenet pátoszát. És hogy ez
maradéktalanul eljut a közönséghez, az
Major emberi-művészi teljesítményének
köszönhető. Mikor Major kiegyenesedik a
széken, eddigi rejtett szorongásunk, érte
való félelmünk csodálattá válik. A zenekar
a nagy mutatvány sikerét jelző „kiengedő"
motívumot játssza. Major leül, és a
kimerülten üldögélő ember képe teszi
teljessé csodálatunkat. És ez a csodálat
visszaháramlik Puntilára, mert azt
sugallja, hogy így érdemes embernek és
művésznek lenni, ilyen örömmel, ilyen
kockázatosan, ilyen feltétlenül. A Ha-
telma-hegy megmászása Major Tamás ars
poeticája.

Matti és a kurgelai asszonyok

A darabban Matti és a kurgelai asszonyok
képviselik a realitást. Az ő sorsukban,
alakjukban mutatja meg Brecht a puntilai
értékek helyét, lehetőségét a világban.
Matti, a népi komédiák csavaros eszű,
tapasztalt, életrevaló, öntudatos
szolgafigurája, és ugyanakkor sajátosan
brechti típus, aki egy pillanatra sem
téveszti szem elől alapvető érdekeit, tudja,
hogy az élethez elengedhetetlen a
ravaszkodás, a megalkuvás, miközben
megvan a véleménye a dolgokról, és
cselekedeteit végül is ez irányítja. Matti
megpróbál egyensúlyozni a két Puntila
között. A józan Puntila nem okoz gondot,
ő tökéletesen megfelel a társadalmi
elvárásoknak. A részeg Puntila azonban
zavarba hozza. Mattiban ugyanis megvan
a képesség arra, hogy magába fogadja a
puntilai értékeket, ugyanakkor állandóan
résen van osztálytudata, amely arra figyel-
mezteti, milyen veszélyes ebben a világ-

ban a jóság, az emberség. Azért is megy el
végül, mert nem tudja összeegyeztetni
Puntila iránti emberi rokonszenvét azzal a
tapasztalati ténnyel, hogy a részeg Puntila
jósága eltakarja az emberek közötti
valóságos, elidegenedett viszonyokat, s
mint ilyen mérhetetlenül káros. Abban,
hogy eddigi taktikázó magatartása utál, a
Surkkala-ügy miatt, felrúgva érdekeit
otthagyja Puntilát, Brechtnek az a hite
nyilvánul meg, hogy a kisember egy
ponton túl felháborodik az elnyomás, a
megaláztatás, a kompromisszumok ellen.

Blaskó Péter játéka korrekt, mégis
egyfajta túlzott közvetlenség jellemzi.
Nem sikerül megmutatnia azt a vibráló
viszonyt, amely Mattit Puntilához fűzi.
Vagy túlságosan felháborodott, vagy
túlságosan belefeledkezik Puntila bámu-
latába. Ebből következik, hogy azokban a
jelenetekben a legjobb, amikor nem
Puntilával kerül szembe. A kurgelai
asszonyokkal például felszabadultan,
fesztelenül komédiázik. Évához (Csomós
Mari) fűződő viszonya, a darabbeli Matti
végig fölényes, magabiztos maga-
tartásával szemben, bizalmaskodó, két-
értelmű, ugyanakkor jogos reakciója a
színpadi Éva viselkedésének.

Csomós Mari végig két állandó gesz-
tussal jellemzi Évát: meghökkenten tágra
nyíló szemek, hangsúlyozottan riszáló
járás. Az ő Évája rafináltan naiv és naivan
rafinált. Viselkedése majdnem annyira
megkeveri Mattit, mint Puntila
részegsége.

A darab nagy szeretettel, humorral és
költészettel megformált alakjai a kurgelai
asszonyok. Nehéz sorsuk ellenére érzé-
kenyek maradtak a szépre, a jóra, a tré-
fára, a játékra. Ok a népdal, a népi legen-
dák őrzői. Keservesen kell tapasztalniuk,
hogy bizalmuk, szépre-jóra érzékenységük
kiszolgáltatja őket az embertelen világnak.
Brecht megformálásában az ő
elkergetésük Puntila leggonoszabb tette.
Távozásuk után az összesöprögetett
koszorúk látványa érezteti meg velünk
legplasztikusabban annak a világnak a
kegyetlenségét, amelyik így reagál az
emberség legelemibb törekvéseire. Ha
nem is a cselekvés síkján, mint Matti, de
ők is eljutnak a lázadás gondolatáig. Az
Athiról - az urak táborában sínylődő
forradalmár fiú rendíthetetlenségéről -
szóló történet meggyőzi őket arról, hogy
bizonyos esetekben a meg nem alkuvás-
nak példaadó ereje van. Csiszár Imre
fontosságuknak megfelelően, nagyon

precízen dolgozta ki a kurgelai asszonyok
jeleneteit. Ennek legszebb példája, ahogy a
kevésbé karakterisztikus patikus-
kisasszony (Mihók Éva) és a teheneslány
(Baranyai Ibolya) figuráját megszínesíti,
élesebbre húzza. A kifinomultabb, szépí-
tőszereket használó, iskolás lányos ele-
ganciájú patikuskisasszony Puntila kapuja
előtt „szépíti" Lisut, a teheneslányt. Száját
rúzsozza, arcát pirosítja, ami csak még
jobban hangsúlyozza Lisu természetes
darabosságát. Rendkívüli gondosságot árul
el a jelmezük is, különösen a hétköznapi és
ünneplő ruhák különbsége, melyre igen
jellemző egy olyan apróság, mint a
telefonos Sandra (Falvay Klári) hétköznapi
barna és vasárnapi fehér zoknija.

Az alakítások közül ki kell emelni Lázár
Kati Csempész Emmáját. Kellő
élettapasztalattal és életbölcsességgel ren-
delkező asszonyt játszik, ez nyilvánul meg
a Szilva-dal és az Athi-történet okos,
értelmező, lebilincselő előadásmódjában.
Mértéktartó közönségességgel, vérbő
humorral eleveníti meg Csempész Emma
temperamentumos alakját.

A Puntila „előkelőségeit" komikus
figurák sora alkotja. Legsikerültebb
közülük az attasé karikatúra figurája. Papp
Zoltán jól érzékelteti az attasé elementáris
butaságát, penetráns arcátlanságát,
megmutatja végtelen nevetségességét, és
fel tudja villantani az alak veszélyes
agresszivitását is.

*

Brecht arra a kérdésre, hogy lehetséges-e
emberség egy embertelen világban, hogy
megszüntethető-e az elidegenedettség
azzal, hogy nem veszünk tudomást róla,
nemmel válaszol. Matti elmegy és nem
vállalja Puntilát. Mégis, azt az ember-
eszményt, melyet elérendő célként állít
elénk, a darabban a részeg Puntila és a
kurgelai asszonyok képviselik.

A puntilai értékek nélkül Matti világa
éppoly elidegenedett és sivár lesz, mint az,
ami ellen küzd. Erről szól a szolnoki
előadás, amely Puntila megformálásával
diadalra juttatja azt a Brechtet, aki élete
végén így beszél: „Vidáman enni a húst, a
nedvdús vesepecsenyét / S a kisült illatos
rozskenyérrel / A kerek sajtot s egy korsó /
Hideg sört inni hozzá - alantasnak /
Gyalázzák ezt, de én úgy vélem, a sírba
feküdni / Anélkül, hogy egy falat jó húst
élveztünk volna / Embertelen, és ezt én
mondom, aki / Rossz evő vagyok."


