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Személyes történelem

A Kurázsi mama Kaposváron

A teoretikus sallangoktól megszabadított
Brecht úgy szólal meg Gothár Péter szín-
padán, hogy felkavaró élményben része-
síti a nézőt létének alapkérdéseiről. A
monumentális díszlettömeg aljában
küszködő apró emberi alakok az egyén
perspektívájából láttatják a történelmet.
Nem a harmincéves háborúét, nem is a
XX. század harmincas-negyvenes éveiét,
hanem a máét és a közelmúltét. A szemé-
lyes nézőpontnak a történetírásban sajnos
nincs „szakmai" hitele, és a művészet is
gyakran a nagypolitika s a „világtörté-
nelmi egyénisége]," szerepének bemu-
tatására korlátozódik. Gothár Péter a
Brechtnél megfogalmazott nézőpontnak
kiemelt szerepet biztosít. és azzal szem-
besít bennünket, hogy a fenntartó egyén,
az élet folytonosságát biztosító ember

(akit, nem igazán korrekt megfogalma-
zással, „kisember"-ként szokás emleget-
ni) hogyan viseli el a létét és személyisé-
gét megnyomorító történelmet, és hogyan
tartja fenn - háborúban, békében, az
egymást váltó politikai-ideológiai
rendszerekben - a társadalom folytonos-
ságát.

A nyomasztó színpadkép benyúlik a
nézőtérre, s ez nem csak azt a célt szolgál-
ja, hogy a díszes színházbelsőnek a szín-
paddal határos részét eltakarja, hanem
azt is, hogy jelezze e két tér azonosságát.
Á vasfüggöny fölött a színfalat a mennye-
zetig fekete borítás takarja, s ugyanilyen
bontás fedi két szélről az első páholyo-
kat. A Khell Zsolt és Gothár Péter ter-
vezte díszlet hatalmas szürke falakból,
tömbökből álló erődítmény, középen, a
színpad mélyén nagy kapunyílással. A fa-
laktól a proszcéniumig meredeken lejt a
színpad, melynek felületét a nyitóképben
hódara borítja. A szélgép azonban a vas-
függöny felhúzása után elsöpri az útról a
havat. A verbuváló (Szalma Tamás) és
Az őrmester (Bezerédy Zoltán) fakabát-
ban lépnek a színre, fejükön rohamsisak,

hátukon fegyver mered. Csak amikor a
fakabátból előlépnek, és a színpad előte-
rében rakott kis tűznél melegedve A ver-
buváló lecsatolja a hátáról a hevedert.
akkor tűnik fel, hogy ez a hátak mögül
előmeredő rúd nem puskacső, hanem
ásónyél: a „gyalásó" az előadásbéli köz-
katonák hátukra szíjazott fegyvere.

Fegyverekben, harci eszközökben
egyébként az előadásban nincs hiány: a
golyószórók torkolattüze és vad ropogása
éppúgy jelen van itt, mint a nézőt sok-
koló fény- és hangrobbanások, a bombá-
zók zaja, a sugárhajtású repülőgép süvül-
tése, a színpadra zuhanó ejtőernyős bá-
buja. Mindezek a pirotechnikai és akusz-
tikai effektusok, illetve színpadi kellékek

jelzik a Kurázsi mama naprakészségét.
Amikor a címszereplőnek (Lázár Kati-
nak) Á lőportáros (Lugosi György) töl-
tényt kínál a raktári készletből, a sokáig a
kabát alatt rejtegetett áruról a néző azt
hiheti, hogy (gép)puskatöltényekről van
szó. S csak a közönséget lepi meg, hogy a
lopott lőszer egy mintegy ötven centimé-
teres ágyútöltény - a markotányosnő ezt
természetesnek veszi. Á bútorzat állandó

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (kaposvári Csiky Gergely Színház). Jelenet az előadásból



Lázár Kati (Kurázsi mama), Dunai Károly (Stüsszi), Kulka János (Pap) és Pogány Judit (Kata)

kellékei-tartozékai a lőszerládák: az elő-
adás kezdetétől a végéig többnyire ezek-
re ülnek a szereplők. A rövid békeidő
után újra fellángoló háború kezdetén,
mint egy mai harckészültségi riadó során,
ilyen lőszeres ládákkal rohannak át a ka-
tonák a színen.

A második színpadkép az erődítményt
belülről mutatja: a vasfüggöny színpadi
mélységétől alig beljebb összefüggő dísz-
letfal zárja le az előszínpadot. Ez a feke-
te, négyzet alakú elemekből álló fal épp-
oly monumentális, mint a mögötte levő -
de itt most nem látható - épületkolosz-
szus. A -falon balra fönn ágyúlövedék
ütötte lyuk, lenn, középütt a falba simuló
ajtó. Az epizód során a szimultán jelenet-
szervezés iskolapéldájának lehetünk ta-
núi. Míg jobbra Eilif (Quintus Konrád) és
A zsoldosvezér (Dánffy Sándor) jelenete
zajlik, melynek A tábori pap (Kulka Já-
nos) is részese, addig balra Kurázsi mama
és A szakács (Gyuricza István) alkudoz-
nak, illetve készítik az ebédet. A kappan
áráról folyó alkut, majd a megállapodást
követően A szakács akkor vágja el a ba-
romfi nyakát, és csurgatja a vérét jól hall-
hatóan a vödörbe, amikor Kurázsi mama
fia, Eilif arról a haditettéről számol be a
vezérnek, hogy hogyan ontotta vérét
négy, őt megtámadó s a jószágát védő pa-
rasztnak.

A. naturális hitelességgel és pontosság-
gal végrehajtott cselekvések az egész elő-
adást jellemzik. Ez a fajta színpadi reali-
tás kompozíciós tényezőként van jelen a
produkcióban, olyan esztétikai elem-ként,
amely a személyközi viszonyokkal és a
látványvilággal együtt teremti meg az

önmagán túlmutató élményt és üzenetet.
A szakács itt említett jelenetében a had-
tápos valóban főz, hámozza a répát, szeli a
húst, és Kurázsi mama a tábori tűzhelyen
forralt vízben valóban kopasztani kezdi a
kappant. Ez a stilizálatlan, részletesen
kidolgozott és begyakorolt cselekvéssor
nagyfokú színészi koncentrációt kíván, s
a nézőtérnek a színpadhoz való viszonyát
is többrétegűvé teszi. A két részben
játszott darab első felének végén, a tábori
sátorban például Kurázsi mama az
italméréssé alakított kocsin valamit főz.
A piros lábas tartalmát időnként
megkavarja. S miközben zajlik e játék, és
a pap fát aprít - s amikor a tuskóra kell
ütnie, akkor („véletlenül") a tuskóba
vágja a fejszét -, a színháztermet bejárja
valamilyen illat. (Azén élményem erről a
következő volt: miközben a földszint
utolsó sorából erősen koncentrálva néz-
tem a színpadi játékot, először csak vala-
milyen öntudatlan diszkomfortérzés ala-
kult ki bennem. Nem tudom, egy-két perc
volt-e, több-e vagy kevesebb, míg
megéreztem: az előadásban az zavar,
hogy nem elegendő csupán látnom és hal-
lanom. S fokozatosan a tudatomba tola-
kodott a felismerés, hogy valamilyen sza-
got érzek. Ám a szagot először nem a
színpadhoz tartozónak gondoltam, s ez -
érthetően - még jobban zavart. Ám épp-
oly öntudatlanul, mint az „egynemű kö-
zeg"-ből történő kimozdulás során, egy-
szer csak megláttam, hogy a lábasból gőz
száll föl, s így a szemem segített abban,
hogy higgyek az orromnak: a színpadon
valóban főztek.)

Ebben a jelenetben, amelyben a pap

fát aprít és a mama főz, a néma Kata (Po-
gány Judit) összeverve, elcsúfított arccal
tér vissza a sátorba, s kiengesztelésül
megkapja Yvette (Kari Györgyi) piros ci-
pőjét, amelyre oly régóta áhítozott. Mi-
közben a sátorlappal a színpadtól levá-
lasztott proszcéniumon ezek a hétköznapi
emberi tragédiák és ténykedések zaj-
lanak, hátul a nagy embert temetik. A sá-
torlap ablakaiból csak az esernyők höm-
pölygő, méltóságos menete látszik, s fel-
idéződnek a néző belső látásában a kö-
zelmúlt nagy testvéri gyászszertartásai. A
perspektíva, amelyből ez az - ugyan-csak
szimultán, de most egymás előtt, illetve
mögött játszatott - jelenet látható,
ugyanabból a pozícióból, csak más látó-
szögből mutatja be a személyes történel-
mét élő ember viszonyát a história nagy
formátumú eseményeihez, mint az elő-
adás további képei. A fekete esernyők
éppoly nyomasztóak itt, mint a fekete
díszletfalak, s ezúttal is a tömeg e nyo-
masztó hatás döntő eleme.

Felfokozódnak a színpadi hatások e
monumentalitás következtében, de
ugyanezt a hatást képviselik a mikrorea-
lizmus szemléletében fogant, aprólékosan
kidolgozott képek is. Ez utóbbiak so-
rában egyszerre bizarr és megrendítő, el-
idegenítő és együttérzésre ösztönző
Stüsszi (Dunai Károly) halálának és elte-
metésének jelenete. A fiú, akit a zsold-
kassza rejtegetése miatt megkínoznak,
majd az erődítmény kapujában felállított
tűzfegyverrel kivégeznek, ott hever vér-
be fagyva egy sátorponyvában az anyja
lábainál. Kurázsi mama most is tagadja,
hogy ismerné a fiút, s így a tetemet a ka-



tonák az első sorban ülő nézők előtti kes-
keny színpadi árokba gurítják, s - ahogy ez
dögsíroknál és háborús időkben szokás -
vödörből meszet csurgatnak rá. Ez az árok
egyébként sok mindent elnyel: konyhai
hulladékot, szemetet, lavórból kiöntött
lábvizet.

Ezek között a naturális színpadi gesz-
tusok között ugyancsak erőteljes az a le-
eresztett vasfüggöny előtt játszódó jelenet,
amelyben egy fiatal katona (Sztarenki Pál)
őrjöngve szidja a parancsnokot, mert
hőstettéért nem jutalmazta meg, miközben
bajtársa (Lukács Zoltán) hiába próbálja
csitítani. A nézőkhöz testközel-ben lezajló
epizód ugyanazt a nyers agresszivitást,
erőszakot és indulatot mutatja be, amit a
többi katonai jelenetben is láthatunk, s
döbbenetes hatású a befejezés: a gépiesen
megszólaló Írnok (Karácsony Tamás)
szavai egy pillanat alatt megszelídítik a
katonát, s az agresszív, korlátozhatatlan
indulatokat eltüntetik: a zsoldos kezes
báránnyá válik.

Az előadás második részében a szín-
padképet egy hatalmas kerék uralja. Az
első rész díszletterének közepén, az erő-
dítmény kapuja előtt áll ez a vaskerék, egy
tartórúdjánál kettétört körhinta gyűrűje.
Hintáknak, láncoknak nyoma sincs, csak
az a kerék maradt meg, amelyre a hintákat
felfüggesztik. A felvonás elején még sárga
lámpácskák villognak a kerék felső ívén,
mintha működés közben tört volna el a
körgyűrűt tartó vastraverz. A felvonás
nyitánya során tavaszi fuvallatokat
gerjeszt a szélgép, újságok, röpcédulák
sodródnak a légáram útjában (a
szélfuvallat az előadás kezdetére utal
vissza), emberek jönnek sorra, batyukkal,
felszabadultan, s a kerék aljában - a
színpadnyílással párhuzamosan - téglákból
derékmagasságnyi falat emelnek a
díszletezők.

Kurázsi mama a békét átkozza, s attól
fél, hogy a frissen feltöltött készlet a nya-
kán marad. De a városból visszatérve
megnyugszik, mert újra háború van, és is-
mét szükség van a markotányosnőre. A
hadiállapot beköszöntekor a színpadi
kerék lassan előrefordul, lámpácskái többé
már nem világítanak, s leomlik a nem-rég
emelt téglafal. A megdöbbentő szín-padi
hatás, a nézők felé gördülő hatalmas kerék
megmozdulása után (magassága eléri a
színpadnyílásét) újabb különleges effektus
tanúi és alanyai lehetünk. Á színen, az alig
megvilágított, romokkal teli színpadon
megjelenik egy vézna, fekete kutya
(gyenge tompora miatt hiénaszerű-nek
tűnik), és percekig ott kóborol és
szaglászik az előbb üres, majd néhány
szereplővel „benépesített" színen. A kutya
jelenléte különleges hatást idéz elő,

mert itt nem idomítást látunk, s nem is egy
pórázon vezetett ebet (mint a Gothár
rendezte Rendőrség utolsó jelenetében). A
kutya végül feltűnés nélkül távozik, s ez
megszünteti a jelenléte, a megnyilvá-
nulásainak kiszámíthatatlansága miatt
megteremtődött színpadi feszültséget. (Az
ötlet a színházi effektusok természetéről is
sok mindent elárul: a megismétel-
hetetlenség ebben az esetben valóban
evidens. Sőt, a nézőtéren valamiféle szo-
lidaritásérzés és drukk is létrejön, nehogy
a kutya megzavarja a szereplőket, s ne-
hogy a mi élményünk is sérüljön.)

Miközben Kurázsi mama elszegényedik,
a kocsi is metamorfózison megy keresztül:
az „összkomfortos" szekeret föl-váltja egy
kétkerekű bódé, egyik oldalán egy apró, a
másikon egy hatalmas kerék-kel. A
szakáccsal való újbóli találkozás során a
két szereplő ugyanott és ugyan-úgy rak
tüzet, ahol s ahogy a két katona tette az
előadás elején. (Az egymásba fonódó,
egymásra rímelő, egymást ellen-pontozó
rendezői motívumok igen erős színjátéki
konstrukciót hoznak létre. A
látványelemek - Stüsszi kivégzése, majd
Kata legéppuskázása rendezőileg éppúgy
egymást erősíti, mint a már említett
felvonáskezdő fuvallatok, az egyszer-
egyszer felzúgó repülőgépek, a színpadi
fokozás hangban, brutalitásban és nyo-
morúságban.) Á Kata szökési kísérletét
követő jelenetben már csak egy apró tali

ga a vagyon, s ez - a kocsitól és a kordétól
eltérően - már nem kap szerepet a színen,
épp csak keresztülhuzzák egyszer a
színpadon.

A terepet megszálló katonaság előrán-
gatja odújából a parasztcsaládot, a fegy-
veresek kegyetlenek, az atrocitás reális és
sokkoló. S miután az egység elvonul meg-
szállni a várost, Kata fölkapaszkodik a
küllőkön a nagy kerék legmagasabb
pontjáig, ott felnyújtózva megragadja a
feje fölött lógó harang nyelvét, és félreveri
a harangot. S veri mindaddig, amíg a szín
katonákkal be nem népesül, sőt a lö-
vedékek át nem lyuggatják. A halott Ka-
tával a kerék előregördül (már-már legurul
a nézők közé), s a föntről alulra fordult
lány lecsúszik a földre. Utolsóként
elpusztított gyermekének holtteste fölött
Kurázsi mama ezt az óriáskereket ragad-ja
meg s gördíti vissza eredeti helyzetébe,
miközben arról beszél, hogy menni kell
tovább, húzni kell újra a kocsit.

Ez a kép ismét erőteljes és sokértelmű.
A mama azt a kereket fordítja vissza,
amely legtovább óvott gyermekének te-
temét a lába elé gördítette. Amikor nincs
már senkije és semmije, akkor ragadja
meg - erejét megfeszítve - ezt a vaskarikát.
A körhinta tartógyűrűjét: az örök
körforgás szimbólumát, a proli ünnepek
állandó vásári eszközét. A kerék (triviá-
lisan szólva, a metaforát lefordítva) Iehet
„a történelem kereke" is. Az a kerék,

Lázár Kati, Pogány Judit és Bezerédy Zoltán (Őrmester) a kaposvári előadásban (Fábián József felvételei)



amelyet mindig Kurázsi mama és gyer-
mekei forgatnak, azok a „kisemberek",
akik erejüket, energiájukat, életüket adják
ahhoz és azért, hogy ez a „kerék" for-
duljon. Lehet, hogy ez a kerék itt tovább-
fordul - hiszen a szöveg szerint a marko-
tányosnő indul tovább. Lehet, hogy a ka-
posvári előadás díszleteleme az állandó
körbe-körbe, a sehonnan sehová sem tar-
tó, csak mindig önmagát ismétlő törté-
nelmi folyamatokat jelképezi. És az is le-
het, hogy az asszony itt vissza akar fordí-
tani valamit (mivel a kereket az előző - a
felvonás korábbi részében látható - hely-
zetébe forgatja). Ez utóbbi, túlságosan
direkt és együgyű értelmezést nem emlí-
teném, ha nem idézte volna föl bennem a
„történelem kereke" szóképnek egy
szemtelenül szellemes vizuális lefordítá-
sát. Bódy Gábor filmjében, A kutya éji
dalában a nyomorék párttitkár tolószé-
kében ülve azt mondja, hogy nem lehet
visszaforgatni a történelem kerekét, s
eközben saját székének kerekét visszafelé
forgatja: tolat.

Az előadás fináléjában összkar és tabló
teszi emelkedetté a hatást: a szereplők -
immár „civilben" - vonulnak a színpad
teljes szélességében húzódó két tömött
sorban a közönség felé. Az ének azonban
hirtelen félbeszakad, és ezzel az előadás is.
A váratlan némaság (s a pillanatnyi teljes
sötét) Brecht szellemében meggátolja a
nézőt abban, hogy „romantikusan
düllessze a szemét". Ez a kontraszt (a tutti
és a general pausa között) éppoly éles,
mint a gigantikusság és a kisszerűség el-
lenpontja, mint az óriási tömbök és az ap-
rólékosan kidolgozott, naturalista hűségű
részletek oppozíciója, mint a szereplők és
a Beszélő (Tóth Eleonóra) világának
ellentéte.

A jeleneteket összekötő (és elválasztó)
narrátor mai színházi konferansziéként
jelenik meg, a jelmeztervező Szakács
Györgyi őt kisestélyibe öltözteti, s a szí-
nésznő mikrofonba beszél és énekel. In-
tonációja gyakran egy idegenvezetőére
emlékeztet, s így valóban elidegenít attól,
amiről beszél. Ez a hatás azonban ebben
az előadásban kívül kerül magán a dara-
bon, az egyes jelenetek, a színészi alakí-
tások nem demonstratívak, nem reflek-
táltak, hanem önelvűek. Lázár Kati a
címszerepben teljesen világossá teszi,
hogy Kurázsi mama alakjában és sorsában
mai személyekről és mai sorsokról van
szó. Nem eszközöket használ, hanem
létezik, s ez a jelenlét nem a teatralitás
közegébe tartozónak tűnik, hanem az
életébe. A konok eltökéltség, a minden
tragédiát elviselni (de eltűrni nem) tudó
asszonyi erő sugárzik alakjából, és Lázár
Katinak elsődleges szerepe van abban,

hogy az előadás általam érzékelt üzenete a
személyes történelemről megfogalmazást
nyer. A színésznő eltűnik a szerep-ben, és
Kurázsi mama inkarnálódik Lázár
Katiban. Pogány Judit a néma szerepet
teljes értékűvé teszi. Kata megformá-
lásával nem epizodistája, hanem egyik
főszereplője az előadásnak. Nemcsak a rá
vonatkozó közlések tükrében, a rá irá-
nyuló akciókra adott reakciókban van je-
len. Egy egész jellem kontúrjait megraj-
zolja: a gyermeklétben és gyermeki lel-
kületben rögzült lányét, aki hozzászokott a
nélkülözéshez és a kiszolgáltatottság-hoz,
de az apró örömök kikövetelésével
igyekszik létét a maga számára elviselhe-
tővé tenni. Á csendes jelenlétből akkor lép
át lázas ténykedésbe, amikor család-
tagjait, illetve embertársait veszély fe-
nyegeti. Pogány Judit a „kis"-emberek-ben
munkáló szolidaritásérzést teszi szá-
munkra újraélhetővé.

Á Nemes Nagy Ágnes árnyalt fordítá-
sában megszólaló darabhoz Paul Dessau
zenéjét Selmeczi György hangszerelte. Á
muzikális effektusok is szerves és rész-
leteikben is végiggondolt elemei az elő-
adásnak. A kaposvári Kurázsi mama és
gyermekei maradandó értékűnek tűnő
színházi műalkotás. Á produkció esztéti-
kai komplexitása és teljességigénye, vala-
mint az ebből kirajzolódó történetfilozó-
fiai gondolat is azzá teszi. A mindennapi
élet hol könnyebb, hol (s ma mindinkább)
súlyosabb szekerét mi húzzuk, mi toljuk,
ki egymaga, ki társával-családjával
közösen. S az egyes ember ténykedé-
seiből, vágyaiból és törekvéseiből épül föl
a nagy egész. Gothár Péter rendezése ezt a
perspektívát láttatja meg: nemcsak a
„velünk történik", de a „rajtunk múlik"
személyes hitét és tapasztalatát is. Hiszen
értünk és általunk van - a történelem.

Bertolt Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
(kaposvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene: Paul
Dessau. Zenéjét hangszerelte: Selmeczi
György. Zenei vezető: Tóth Armand. Díszlet:
Khell Zsolt - Gothár Péter. Jelmez: Szakács
Györgyi m. v. Szcenikus: Kondákor Tamás -
Zsanba Zsolt. Dramaturg: Julián Ria. Rende-
ző: Gothár Péter.

Szereplők: Tóth Eleonóra, Szalma Tamás,
Bezerédy Zoltán, Lázár Kati, Pogány Judit,
Quintus Konrád, Dunai Károly, Gyuricza Ist-
ván, Dánffy Sándor, Kulka János, Lugosi
György, Kari Györgyi m. v., Anger Zsolt,
Kisvárday Gyula, Tóth Géza, Krum Ádám,
Pál Tibor, Kalmár Tamás, Karácsony
Tamás, Sztarenki Pál, Lukács Zoltán, Nődl
Ildikó, Kósa Béla, Ottlik Ádám, Ném di
Árpád, Nagy Mária, Csapó György,
Kamondy Imre, Tóth Béla, Lakatos László,
Csapó Virág, Kovács Zsuzsanna, Lestyán
Luca, Varga Anikó, Veréb Judit.

TARJÁN TAMÁS

Esőben vizet

A szecsuáni jólélek a Madách Színházban

„Az istenek gyorson el." Az előjáték szer-
zői instrukciója ez Bertolt Brechttől, de a
mai világjáték diagnózisa is lehetne. Nagy
Viktor, a Madách Színház fiatal rendezője
remekül osztotta ki A szecsuáni jó/élek
három istenszerepét, és a vibrálóan ötletes
Borsi Zsuzsa segítségével remekül
öltöztette őket.

Arany, ezüst, bronz. Három köpönyeg,
három bőrkabát a három istenen, akik
sudárak, kisportoltak: bérletük van a
tanács szaunájába, és még senki nem
kérdezte meg, miből épült ez a szauna.
Három érdemrend látogat le az emberek
közé, és velük három korosztály, három
világszemlélet, három magatartás. Nagy
Viktor nem sokat teketóriázik, a Fény Fiai
közül a legelsőt, legrangosabbat, leg-
öregebbet egyenesen Leninnek maszkí-
rozza. Koltai János a Pierre Cardintől öl-
tözködő főtitkárok eleganciájával érkezik,
de tányérsapkában, hogy legalább egy,
egyetlenegy, egyetlen árva jólelket
találjon a földön. Aranykabátján piros
szalag lobog - hogy ebből a forradalom-
színből később gombra kötött kis masni
maradjon csak, s helyette előbb vékonyka,
majd tüntetően vastag gyászszalag jelenjék
meg a felkaron, ott, ahol érzelmi és
politikai pántlikáinkat hordani szoktuk.
Koltai Jánosnak nagyon jót tett a televízi-
ós Szomszédokban alakított állandó sze-
repe (érdemes lenne arról elmélkedni, amit
Máriáss József megpendített interjújában:
a művészet e napi fogyasztású árucikke
népszerűbbé varázsolt kevésbé közismert
színészeket). Koltai adja meg a trióban a
félelem alaphangját. lsteneknek nagy
garral vagy fölényes inkognitóban illene
beleturkálniuk a halandók dolgaiba.
Ezek...? Az utolsó vízárus is rögtön
azonosítja őket, s hogy milyen a fogadj-
isten, arról a ruhák züllése is árulkodik:
még jó, hogy jutott valahol egy kis szal-
ma, fekvőhelyül, szálaival megtapadva az
„új" fejfedőn, a kötött sapkán. Koltai sie-
tőssége, kapkodása azt fedi föl a jellem-
ből, hogy ennek az istennek semmire sincs
ideje, sőt érzi is, hogy az idő elröpült
fölötte. De dolgozik benne a kötelesség-
tudás: ha a Fény ebbe a pozícióba állította,
akkor neki jó lelket kell keresnie. Persze
nem erőlteti a dolgot; jelentést azonban
hiánytalant írhatna az akcióról. Koltai
János a szimbólumalakból vissza-hozza
embernek az első istent, személyt


