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Brecht költészetének
földi megvalósulása

Sen Te/Sui Ta: Pogány Judit

A színházi köztudatban már kialakult egy
gondolati-játszásbeli közhelyrendszer a jó
Sen Téről és a rossz Sui Táról. Asher
Tamás, A szecsuáni jólélek kaposvári
előadásának rendezője, és Pogány Judit
mélyebbre mennek a darab anyagában, és
élő, eleven embert sikerült elővarázsolniuk
a brechti szövegből. Po-

Sen Te: Pogány Judit

gány színészegyénisége az elterjedt köz-
helyeken messze túllépve juttatja érvény-re
Brecht mondanivalóját. Pogány Judit
alakításának elemzésében a pesti vendég-
játékokon kívül egy későbbi kaposvári
előadásra is támaszkodtam, mivel az egész
produkció és a színésznő játéka az
előadások során továbbfejlődött, érettebbé,
letisztultabbá vált.

Sen Te az utca gyermeke, és utca-
lányként próbált megélni. Rendelkezik a
puszta megélhetésért, az élet felszínén
maradásért folytatott kegyetlen harc ta-
pasztalataival. Ez a múlt alapvetően ha-
tározza meg Pogány játékát. Sen Te nem
valamilyen légies, testetlen leány-alak,
hanem nagyon is földközeli, nagyvárosi
plebejusfigura. A földközeliség meg-
nyilvánul csiszolatlan, hányaveti, gyakran
közönséges modorában, mozdulatainek
darabosságában, hangjának nyersebb
hangsúlyaiban. A leghétköznapibb gesz-
tusokkal él: csípőre tett kézzel veszekszik,
vállát vonogatja, száját biggyeszti. A
hétköznapiság, közönségesség leg-
érzékletesebb, legkézzelfoghatóbb meg-
nyilvánulása, az igenlés kifejezésére az
utóbbi időben elterjedt, nem művelt köz-
nyelvi „ja" szócska használata. A nem szép
mozgás látványban zavarja meg azt a
jóságeszményt, amelyhez önkéntelenül
társul a szépség képzete. Pogány Judit Sen
Téjének vonzóereje a közönségesség és
kedvesség fanyar keverékéből fakad. Így
sokkal közvetlenebbül, érzékletesebben jut
érvényre az általa képviselt értékek nem
külön-leges, mindennapi, elemi volta.

De mik ezek az értékek? Miben álI Sen
Te jósága? Hogyan kell értelmeznünk a
jóságot?

Az istenek szigorú jóságeszménye már
az előjátékban kérdésessé válik. Mikor az
istenek kis beszédben megköszönik Sen
Tének az éjszakai szállást, Pogány az üres
szócséplésnek kijáró unott arccal és
türelmetlen topogással várja, hogy
befejezzék végre mondókájukat. De
amikor kezüket dörzsölgetve tovább
akarnak állni, fuldokló kétségbeesésével
próbálja meg visszatartani őket, hiszen
nem tudja ki-fizetni a házbért, és minden
eszközt meg kell ragadnia, hogy
megszerezze. Nem engedheti el úgy az
isteneket, hogy valamilyen segítséget ki ne
csikarjon tőlük. Így Sen Te jócselekedete,
hogy az istenek miatt elszalasztotta a
vendégét, kétségessé válik, hiszen
kárpótlást vár áldozatáért.

Az istenek jóságkövetelménye, a „pa-

rancsolatok bálája" szörnyű teherként
nehezedik rá. Ezt vetíti előre a Vang
vödrei alatt görnyedező Sen Te látvány.
Erre utal direktebb formában az előjáték
utolsó pillanata, amikor egyedül marad,
kezében az istenek ajándékával. Hirtelen
éles, fehér, hideg fénnyel világítják meg.
Pogány megdermed, riad-tan néz szembe
a közönséggel, mint aki csapdába esett,
mint akit tetten értek vagy meglestek, és
szinte kimenekül a színpadról. Pogány
rémületéből a nézőnek meg kell éreznie,
hogy az istenek adománya nagyon kétes
ajándék.

Sen Te konkrét jótettei a jótékonyság
körébe tartoznak. Pogány játékának kö-
szönhető, hogy az elemi erények nem
válnak valamiféle elvont, fennkölt ember-
séggé, hanem annak látjuk őket, amik -
természetes, ösztönös, indulati erőknek.

Azokban a jelenetekben, ahol Sen Te
megfeledkezik a szorító valóságról, nyo-
masztó kötelezettségeiről, Pogány felsza-
badítja a Sen Tében rejlő hatalmas
életenergiákat, és teljes szépségében
mutatja fel azt az emberi, érzelmi
gazdagságot, amelynek egy jó világban
emberformáló ereje lehetne. Ilyen például
a Szunnal való találkozása. A meg-
ismerkedéstől Vang érkezéséig a szituáció
feszültségét Sen Te váratlan, új érzése és
régi beidegződéseinek ellentéte adja.
Mozdulatai, ahogy felrántja a szoknyáját,
hogy megmutassa, nem görbe a lába,
ahogy leül szétvetett lábakkal, vagy
ahogy Szunhoz dörgölődzik, még őrzik az
utcalány tapasztalatait. De lényének
kedvessége, görcsös igyekezete, hogy fel-
rázza a reménytelen Szunt, lassan át-töri a
test nehezen felejtő emlékeit. A párjelenet
végére ösztönösen megfogalmazódik a
lelkiállapota: „Szép itt az esőben", és
ezzel együtt rátalál az első meghitt
mozdulatra, az elalvó Szun ölébe hajtja a
fejét. Ekkor jelenik meg az eső miatt
dühöngő, szitkozódó Vang. Pogány
rohan, hogy vizet vásároljon tőle, és
elújságolja neki szerelmét. Végre
felszabadultan tör ki belőle az indulat, a
felhalmozódott érzelmi energia:
féktelenül tombol, szórja a vizet szanaszét
a világba, lefröcsköli Vangot, végül
majdnem az egészet magára önti. Áradó
boldogsága elmossa Vang keserűségét.
Szerelme valójában csak Vang és
őközötte teremt igazán bensőséges emberi
pillanatokat, Szunt épp hogy csak
megérinti Sen Te lényege.

A másik ilyen jelenet az, amikor
megtudja, hogy gyereke lesz. Azonnal
feltámadó anyai szeretetét, büszkeségét,



boldogságát a leendő fiával való játékban
fejezi ki. Pogány egy nadrággal játszik,
ahhoz beszél, azt dobálja, emelgeti, és
ettől az egész játék és maga az érzés
konkrétabb, érzékletesebb lesz. Öröme
akkor válik megint féktelenné, amikor
megoszthatja Vanggal. Ugrál, nevet, a
hasát csapkodja, és Vang vele nevet, ő is
meg akarja tapogatni a gyerek helyét, de
Sen Te játékosan ráüt a kezére. Vang még
elmenőben úgy simogatja meg a fejét,
mint egy gyerekét, és ez a kedves
mozdulat teszi teljessé kettejük, ha csak
pillanatokra is, de mégis létező, meghitt
emberi kapcsolatát, amely az előadás
értékrendjében a legmagasabb értéket
képviseli.

Sen Te lénye nemcsak azokban a
jelenetekben jut érvényre, ahol szabadon
nyilatkozhat meg. Pogány alakításában
Sen Te akkor is jelen van, amikor Sui Ta.
szerepét játssza. A két figura
szétválaszthatatlan. Egyrészt, mert Sui Ta
Sen Te élettapasztalatainak kényszerű
konzekveneiája, másrészt, mert Sen Te
ösztönös őszintesége szüntelenül áttör a
józan ész diktálta szerepen. Pogány Sui
Táját így Sen Te lényének és az attól
idegen szerepnek elkeseredett küzdelme
határozza meg.

Amikor először jelenik meg Sui Taként,
férfias léptekkel előrejön a színpad
széléig, és akkor látjuk, hogy szinte
reszket a félelemtől és az idegességtől. Pár
pillanatig némán áll, mintegy erőt gyűjt,
majd elszántan elindul a trafik felé. Lassú,
kiszámított mozdulatokkal rugdosni kezdi
az ajtót. Első színrelépése-kor két dolgot
kell szem előtt tartania. Egyrészt, hogy
elhiggyék a létezését, másrészt, hogy egy
nagyon határozott, a Sen Téével
tökéletesen ellenkező kép alakuljon ki róla
az emberekben. Hangja kemény, hideg,
könyörtelen. Úgy ejti a szavakat, mintha
ostort pattogtatna. Határozott, gyors,
szögletes mozdulatai az erő, a férfiasság
látszatát igyekeznek kelteni. Agresszív,
teljességgel hiányzik belőle a spontaneitás.
Sen Te közvetlenségével, nyitottságával
szemben feltűnő a nagybácsi
viselkedésének közvetettsége. Szinte látni
a cselekedeteit megelőző meggondolást.
Különösen azokban az esetekben válik ez
nyilvánvalóvá, amikor Pogány eljátssza,
hogy eszébe jut valamilyen férfiszokás.
Ilyen a cigaretta-kínálás a rendőr
másodszori látogatása-kor. Gondolatai
egész másutt járnak, csak amikor a rendőr
Sui Ta tekintélyességére céloz, akkor kap
észbe és siet megerősíteni a látszatot.

A nagybácsiszerep eleinte még csak
játék. Miután az asztalost elintézte és a
nyolctagú családot kizsuppolta, szemmel
láthatóan élvezi a sikert. Feszültsége
felenged, teste fellazul, apró daraboltra
tépi az asztalos számláját, és gyerekes
diadallal maga mögé hajítja. Majd szó
szerint összekapja magát, mert belép a
háztulajdonosnő, akivel szemben esődet
mond minden határozottsága és kemény-
sége. Amíg Sen Te létezik, amíg nem
azonosul teljesen a szereppel, Sui Tának
sincs hitele a „hatalmasok" előtt. És hogy
mennyire nem tud még azonosul-ni, az
akkor derül ki, amikor Mi Csü asszony
előre kéri a félévi bért. Pogány hirtelen
elfordul, hogy elrejtse feltörő indulatait,
sírással küszködik. Végül összeszedi
magát, de a hangja, amelyen érződik az
elfojtott sírás és a tehetetlen düh, Sen Te
hangja. Igazán csak a rendőrrel folytatott
beszélgetés során nyeri vissza önuralmát.
Sen Te elkeseredettsége, világról való
tudása a nagybácsi távolságtartó
szerepében reflektáltabban juthat
kifejezésre. Gúnyos fölénnyel hallgatja a
rendőr eszmefuttatásait az igazi
szerelemről, és keserű, gúnyos, torkából
feltörő, szaggatott nevetésféle kíséretében
hálálkodik a házas-sági hirdetések hasznos
ötletéért.

Sen Te érzelmeinek, indulatainak és Sui
Ta döntéseinek, tetteinek bonyolult
összefonódottságát legszebben az a jelenet
bizonyítja, amelyben Sen Te leg-
személyesebb emberi kapcsolatai kerül-
nek válságba: megtudja, hogy Szun nem
szereti, és meg kell tagadnia a Vang
melletti tanúskodást. Szun távozása után
tökéletesen megfeledkezik arról, hogy ő
most éppen Sui Ta. Pogány a fájdalomtól
nyüszítve rohangál, tébolyultan rázza Sin
asszonyt, és egyáltalán nem törődik azzal,
hogy elárulja magát. Pogány játéka
érzékelteti, hogy a borbélyhoz való
menekülést Sen Te kétség-beesettsége
éppúgy motiválja, mint a felszínen
maradás érdeke. Míg Su Fu úrral tárgyal,
fegyelmezi magát, de magatartásán egész
idő alatt érződik az el-fojtott indulat, a
zaklatottság. Az üzleti megbeszélést Vang
zavarja meg, azért jön, hogy Sen Te
tanúsítsa a rendőr előtt: a borbély tette
tönkre a kezét. Pogány hátat fordít
Vangnak, nem mer a szemébe nézni,
mélyen lehajtott fejjel, Sui Tától szokatlan
szomorúsággal a hangjában válaszoI Vang
kérdéseire. Kétségessé válik, lesz-e ereje
nemet mondani. De amikor Vang a. sál
láttán, gyanútlanul, tele szeretettel,
aggodalom

mal eszébe juttatja Szunt, megkeménye-
dik. Most már meg tud fordulni, a
fájdalom dühe erőt ad neki, hogy
visszautasítsa Vangot, és azt tegye, amit
az érdeke diktál.

Sui Ta szerepe védelmet nyújt Sen
Tének önmaga és a világ ellen. Ahogy
leveti Sui Ta ruháját, kiszolgáltatottan áll
a világban. Szerelmesének jelenléte
kiszabadítja természetes, ösztönös lényét a
józan ész szorításából. Sen Te minden
tudása és tapasztalata ellenére faképnéI
hagyja a borbélyt, és elmegy Szunnal. A
katarzis azonban elmarad. Pogány
pontosan érzékelteti, hogy itt nem boldog
beteljesülésről, nem a szerelem mindent
legyőző hatalmáról van szó. Sen Te elég
pontosan tudja, hogy mire számíthat,
mégis vállalja ezt a szerelmet,
kétségbeesett daccal harcol a szeretés
jogáért.

A Sui Táról általánosan kialakult képet
nemcsak az teszi bonyolultabbá, hogy a
nagybácsi mögül mindig előbújnak Sen
Te indulatai. Pogány játékában Sui Ta
önmagában is összetettebb jelenség.
Kényszerű gonoszságából a kényszerűség
a hangsúlyosabb. A konkrét szituációkból
fakadó elkeseredettségén túl, valami
általános, lét. feletti

Sui Ta: Pogány Judit (Iklády László felvételei)



kétségbeesés járja át. Legtisztábban ez a
dohánygyári jelenetben nyilvánul meg,
amikor már Sen Te nincs, embertelen
körülmények között dolgoztatja társait,
hajcsárrá aljasítja Szunt. Miközben mun-
kásai a Nyolcadik elefántról szóló dal
ritmusára dolgoznak, Pogány dölyfösen,
kihívóan végigsétál a színpad szélén,
szemmel tartva a közönséget. A kihívás, a
„lássuk, uramisten, mire megyünk ketten"

gesztusa a világnak szól: ha csak így lehet,
akkor tessék, itt van. De így sem lehet,
felőrlődik az átváltozások miatti
hajszoltságban, egyre jobban elveszti a
fejét, fél. Magatartása egyre védekezőbb.
Sen Te széles mozdulataival szemben,
zsebre dugott kézzel, feszült-feszesen
próbál önmagába húzód-ni. Mind
szorosabbra vonja magán a kabátot, sálját
igyekszik minél feljebb húzni, gallérját
összefogni. Takargatni szeretné a
sebezhető, meztelen felületeket. Az utolsó
jelenetben nem bírja tovább, erői végére
ért, leleplezi magát. Leveti Sui Ta
kabátját, kellékeit, és ott áll félig
öltözötten, nagy hasán már nem megy
össze Sui Ta nadrágja. A kétség-beesetten
vonagló, görcsösen síró-nevető terhes nő
látványa szemérmetlen nyíltsággal fedi fel
az emberi szenvedés megalázó
csúnyaságát, az ember védtelenségét,
kegyetlen kiszolgáltatottságát. Az a z
ember, akit Pogány játszik, nem tud már
így tovább élni. Valaminek történnie kell
az elviselhető emberi élet érdekében.

A kaposvári előadásban a darab epiló-
gusa visszanyeri művészi jelentőségét.
Pogány Judit Sen Te/Sui Ta-alakítása, és
különösen az utolsó jelenet nagy képi ereje
felébreszti felháborodásunkat, és közelebb
hozza, konkrétabbá, sürgető hétköznapi
szükségletté teszi az epilógus jövőbe utaló
üzenetét.

Pogány Judit alakítása tudatos, átgon-
dolt, odaadó munka eredménye. Szín-padi
jelenlétének súlya, hitele, sugárzása a
hivatástudat komolyságából fakad.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A félszeg Pisti:
Garas Dezső

Ha igaz az örkényi tétel, hogy mind-
annyian Pistik vagyunk, akkor az embe-
riség jelentős hányada félszeg Pisti. Azaz
hétköznapi kisember, a történelem
szenvedő alanya és passzív részese. A
félszeg Örkény István Pisti-modelljei
közül a legjobban behatárolható, a leg-
pontosabban karakterizálható típus.

Milyen is ez a Pisti, akit kiemelkedő
színészi bravúrral formál meg a Pesti
Színház színpadán Garas Dezső?

Külső megjelenésében jellegzetes kis-
ember, aki chaplini esetlenséggel eset-lik-
botlik a történelem színpadán. Csámpás
cipőjében, gyűrött nadrágjában, fél-
recsúszott nyakkendőjével, rosszul
begombolt zakójában maga a megtestesült
balekség. A félszeg Pisti örök neurotikus
típus. Kisebbségi komplexusban szenved,
álmában csikorgatja a fogát, és leeszi
magát. Ezért állandó bűntudata van,
szorong a külvilágtól. Egész lénye örök
bocsánatkérés a létezéséért. Ő az, aki
mindig elkésik, és mindig elnézést kér,
mindig rosszkor szólal meg, és mindig
letorkolják, mindig naivan jó szándékú, és
mindig pórul jár. „En egy kis porszem
vagyok, és akkora feladatot kaptam,
amekkorát egy porszemre rá lehet bízni.
Csak vinnem kellett egy csomagot innen
oda. De nem a méret a fontos. Az
emberekben, azt szoktam mondani,
minden emberben van eg y föladat. Es
nem számít, hogy kicsi-e vagy nagy az a
csomag."

Hogyan viselkedik A félszeg Pisti a tör-
ténelem vérzivataraiban? Sírnivalóan ko-
mikusan és nevetnivalóan tragikusan.
Vagyis groteszken. Örkény egy tragiko-
média reménytelenül balek főszereplőjévé
teszi őt. 1944-ben csaknem lekési a saját
kivégzését. Majd illegális röpcédulákat
osztogat, ezért a felszabadulás perceiben
joggal hiszi, hogy neki dörögnek az
ágyúk. Az újjáépítés korszakában gyári
munkás, a koncepciós perek idején
védőügyvéd. Az ellenforradalomról örök
pontatlansága miatt lemarad. A hatvanas
évek konszolidált viszonyai között
luxusétterem-vezető.

Garas Dezső valamennyi:színpadi je-
lenléte az örkényi egypercesek színészi

telitalálata. Játéka csupa groteszk ma-
gánszámból áll. (A darab mozaikos szer-
kezetében jól érvényesül ez a szerző által
annyira kedvelt műfaj.) Garas alakítása az
abszurd közjátékok és tragikus intermez-
zók nagyszerű gyűjteménye.

Az esernyőmonológ színészi bravúr. A
félszeg, gátlásos Pisti egy összecsukható
fekete férfiesernyő polgári praktikumában
bízik. A kisember ettől a külső eszköztől
remél oltalmat, tekintélyt, biztonságot. (A
helyzet fonáksága, hogy az ernyőt
magával viszi a kivégzésre is!) Egyperces
közjáték az első felvonás kalauzjelenete is.
A rendőrségen A félszeg Pistinek kell
fizetnie a büntetést. Kalauztáskájából
kaján elégtétellel szórja ki az összes
aprópénzt az asztalra, majd gondosan
visszavesz egy húszfillérest. Akkurátus
pontossággal eljátssza, hogy ennyivel
többet adott. A másik groteszk egyperces
Garas előadásában úgy indul, mint egy
idill. Lírai emlékezés egy csodálatos
utazásról. A vonat befut az állomásra, és
megszólal a hangosbemondó: „A vonat 25

percig áll. Ki lehet rakni a halottakat!" A
meghökkentő váratlanság, a bizarr
ellentét, a valóságos helyzet valóságos
tényei úgy csoportosítva, hogy abszurd
hatást érjenek el - ezek az örkényi
egypercesek főbb jegyei, stiláris
sajátosságai.

Az egyperces monológokon kívül három
nagyjelenete van Garas Dezsőnek.

A Duna-parti kivégzés jelenetének
hátborzongató abszurditása kiválóan ér-
vényesül Garas játékában. Óriási len-
dülettel robban be a színre, elkésve, mint
mindig. (Soós Imréről mesélik, hogy a
Romeo és Júlia erkélyjelenetében a szín-
falak mögött nekifutásból dobbantott, és
szinte a levegőben úszva érkezett meg
Júlia erkélye alá.) Nem tudom, Garas
Dezső hogy csinálja, de a hatalmas len-
dülettől átrepüli a színpadot, karja a
levegőben, kabátszárnya az égnek áll.
Csak a rivalda előtt fékezi le lendületét.
Felfokozott izgalmi állapota, hadaró
beszéde dermesztő ellentétben áll a ki-
végzésre szánt emberek néma rémületé-
vel. Ő azonban csak a késésével van
elfoglalva, többször elnézést kér, és bol-
dogan beáll a sorba. A dolgok végzetes
meg nem értése, a történelem tragikus
félreértése jellemzi Pisti minden cseleke-
detét. Amikor felfogja helyzetét, a leg-

abszurdabb módon aktivizálódik: taná-
csokat ad saját hóhérainak, hogyan
végezzék ki őket. Arcán felragyogó
örömmel és jó szándékú segítőkészséggel
veti fel a gázkamra ötletét. A megtalált


