
 KRITIKAI TÜKÖR 

GEROLD LÁSZLÓ

HÁBORÚ VOLT, HÁBORÚ VAN
BRECHT: KURÁZSI MAMA ES GYERMEKEI

száműzetést választó barát, Walter Benjamin
dramatizálná Brecht életének ezt a szakaszát,
úgy jelenítik meg az emigráció éveit, körülmé-
nyeit, egyebek között a Kurázsi mama keletkezé-
sét is. Életrajzi drámát látunk, s ennek betéteként
- színház a színházban - játszódik le a Kurázsi
mama című dráma, melynek próbáin a szerző is
részt vesz, szereplőiben pedig a Brecht környe-
zetében élőkre ismerünk. A Walter Benjamint
alakító színész a Kurázsi mama-beli Szakács,
Brecht titkárnője a drámában a néma lány, Katt-
rin. Brecht, akit a kiváló Rade Šerbedzija tolmá-
csol, szintén aktív szereplője az előadásbeli elő-
adásnak, és felesége, Helene Weigel is jelen van
a betéttörténetben, bár még nem ő játssza a
cím-szerepet. Maga Brecht beleszól a Kurázsi
ma-mába, instruál, songokat énekel, szólóban
és duettben Kurázsi mamával, kit Mira
Karanović alakít csodálatosan. Egybefolyik
tehát Brecht élete és drámája, azzal pedig, hogy
a megzenésített Brecht-versek - A német
katonákhoz a keleti fronton, A színdarabíró dala
- és a Kurázsi mama songjai mellett Bora
Djordjević, népszerű szerb centautor
háborúellenes dalai is elhangzanak, az előadás
teljes mértékben maivá, jelen idejűvé lesz. Nem
a brechti száműzetésről, ha-nem a jugoszláviai
értelmiségiek emigrációjáról szól. Arról, amit ez
az esztelen háború művel.

Hasonlóképpen háborúellenes tiltakozás az
Újvidéki Színház Brecht-előadása. Soltis rende-
zése, mint megírásakor a dráma, szintén konkrét
háborúhoz kötődik, ahhoz, amelynek akaratla-
nul mi vagyunk a résztvevői. Az írói szándéktól
eltérően, a rendező nem arra kíván figyelmeztet-
ni, hogy hiú remény hasznot remélni a háború-
ból, hanem azt igyekszik tudatosítani, hogy ben-
ne vagyunk, elkerülhetetlenül, mindannyian,
akár úgy, hogy rettegünk, féltjük magunkat, hoz-
zátartozóinkat, barátainkat, féltünk mindenkit,
akár úgy, hogy tényleges résztvevővé kénysze-
rítenek bennünket. Nem közöl, nemis közölhet itt
most mást egy magyar, de nem csak magyar
elő-adás, mint ami minden józan gondolkodású
ember előtt világos: ebbe a háborúba csak bele
lehet pusztulni, akárhogy is fordul a
hadiszerencse, bárki lesz is a győztes, ha
egyáltalán lesz győztes, a vesztesek biztosan
mi leszünk, kis-emberek, és - elsősorban talán
- mi kisebbségiek, de lényegében mindazok,
akik fehérek között európaiak szeretnének lenni
s maradni.

Hogy szándékát a rendező minél egyértel-
műbbé tegye, több azonos funkciójú megoldást
alkalmaz. Ezek többnyire jó ötletek, még ha oly-
kor úgy tűnik is, hogy gyengítik egymást, hogy
több van belőlük a szükségesnél. Legalábbis így
látszott a bemutatón, azóta viszont letisztult, ki-
dolgozottabbá vált az előadás, a párhuzamos
megoldások szervesen fonódnak egybe, kiegé-
szítik egymást. Az előadás lett érettebb - tehet-
jük fel a kérdést -, vagy a valóság lett félelmete-
sebb, szörnyűbb, s tette így helyére, fogta szo-
rosra az előadást építő ötleteket? Mindkettő.

Először egy videózó, rokkant, tolókocsiban
ülő katonára figyelünk fel. Vele még az előcsar-
nokban találkozunk, de viszontlátjuk a színpa-
don is, az előadás előtt és folyamán egyaránt.
Afféle modern színpadi rezonőr szerepét osztot-
ta rá a rendező. Aki videokamerájával mindent
lát, nyomon követ, felvesz és azonnal közvetít,
bemutat. Nemcsak az előadás részleteit, hanem
bennünket nézőket is „megörökít" a tolókocsis
kameramann. S azzal, hogy színházba érkezé-
sünk pillanatától, főleg pedig attól kezdve, hogy
elfoglaljuk helyünket a nézőtéren, bekerülünk a
„képbe", valójában a történetbe is bekerülünk.
Ott vagyunk, ahol az események zajlanak, az
előadásban élünk, hozzátartozunk a történethez,
amely nem más, mint Brecht háborús krónikája, s
a háború embert pusztító hatásáról, az ember
elállatiasodásáról, lealjasulásáról szól. Ezt
sugallja az a párhuzam, amelynek nemcsak
szemtanúi, hanem szereplői is vagyunk. Ugyanis
míg a színpadon az előadás zajlik, addig a szín-
pad felett a rólunk, nézőkről készült videofelvéte-
lek láthatók. Igaz, hogy ez a megoldás olykor za-
var, mert elvonja figyelmünket a színpadi törté-
nésről, de ugyanakkor be is emel bennünket a
történetbe.

Hasonló szerepet szán a rendezés a nézőtér-
re érkező közönséget megszólító, odaköszönő
színészi gesztusnak - érezzük, nincs választó-
fal nézőkés színészek között -, akárcsak a szín-
padról áradó erős reflektorfénynek: érezzük,
nem menekülhetünk az elől, ami a színpadon
zajlik, mint a lámpa fénykörébe tévedt lepkét,
fogva tart mindannyiunkat ez a fény. Ugyanezt a
célt szolgálja a rendező negyedik ötlete, neveze-
tesen, hogy az előadás katonáit nem a szabad
színészek vagy főiskolások statisztálják, hanem a
színház műszaki munkásai, akik éppen úgy ci-
vilek, mint mi nézők, ők talán éppen helyettünk
kerültek az előadásba, a történetbe, illetve he-
lyettük mi is ott lehetnénk a színpadon. (Ezt a
megoldást még erősíthette volna a rendezés, ha
a díszletmunkás-katonákat közülünk, nézők kö-
zül választják ki, hívják - esetleg behívóval - a
színpadra.)

Soltis Lajos talán legérdekesebb, legvitatha-
tóbb ötlete, hogy a történet főszerepét négy szí-
nésznővel játszatja. Mint a váltófutók a staféta-
botot, úgy adják egymás kezébe Kurázsi mamát,

Néhány jugoszláviai színház műsorára tűzte
Brecht háborús krónikáját, a Kurázsi mama és
gyermekeit. Az Élet felfedezte a drámát. A
nyomorúságos jugoszláv valóság divatba hozta
a művet, amely először 1941-ben a semleges
Svájcban került színre, s amelyet Brecht
száműzetése alatt, 1939-ben, a második
világégés kezdetén írt, azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy mindenekelőtt honfitársait, a világot
általános háború felé sodró németeket figyel-
meztesse, mit tesznek. A „darabírónak - olvas-
ható a szerző jegyzeteiben - az a fontos, hogy a
nézőközönség szeme nyíljék fel." Ennek érdeké-
ben választotta Brecht a példabeszéd alapjául
szolgáló történetet éppen a német háborús múlt-
ból, a harmincéves háború idejéből. Itt,
pontosan Grimmelshausen 1670-ben megjelent
pikareszk regényében lelt rá a főhős, Anna
Fierling alakjára, kinek sorsát alkalmasnak
találta arra, hogy figyelmeztessen a háború
megtévesztő, csalárd jellegére, arra, hogy nem
mindenki húzhat belőle hasznot; „jókora ollója
kell legyen annak - írja -, aki a háborúból ki
tudja vágni a magáét". A Kurázsi mamaként
híres-hírhedtté vált Anna Fierling felismeri a
„háború tisztán merkantil jel-legét", de nem tud
ellenállni a csábításnak, pedig aki háborúban
kereskedik, kivált ha kisember, még körömvágó
ollót sem tart a kezében, nem-hogy hasznot
vágó jókora ollót, s ha van is haszna, az csak
átmeneti lehet, lényegében biztos rajtaveszt
apró üzelmein, mert a tömeg - jegyzi meg
Brecht - „éppoly keveset tanul a katasztrófából,
mint a kísérleti nyúl a biológiából". Anna
Fierling, miközben haszon reményében ügyes-
kedik, mindhárom gyermekét elveszti.

Brechthez hasonlóan, a Kurázsi mamát mű-
sorra tűző jugoszláviai színházaknak is az a fon-
tos, hogy „a nézőközönség szeme felnyíljék".

Belgrádban egy erre az alkalomra szervező-
dött színészcsapat - Lenka Udovički rendezé-
sében - vitte színre a művet, melyet az Újvidéki
Színházban Soltis Lajos is megrendezett.

Mindkét előadás felismerhetően kötődik a Ju-
goszláviában folyó háborúhoz. A belgrádi válto-
zat az emigráció, a menekültstátus nehézségei-
re kíván figyelmeztetni. Ennek érdekében a
harmincháromban száműzetésbe kényszerült
Brecht élettörténetének részeként mutatja be a
Kurázsi mamát. Mintha az íróhoz hasonlóan a
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jelezve ezáltal, hogy nem egyszeri esetről, ha-
nem egy hosszú folyamatról, mondhatnánk, az
örökkévalóságról van szó. Ez a jó elgondolás
azonban azzal a veszéllyel jár, hogy egy-egy szí-
nésznő nem kap a felfutáshoz szükséges ele-
gendő hosszúságú távot: mielőtt kiteljesíthetné
szerepének ívét, le kell lépnie a színről, vagy ala-
kításához hiányzanak a kellő előzmények. A le-
selkedő veszélyt leginkább Romhányi Ibi kerülte
el, az ő Kurázsi mamája a legteljesebb. Még meg
sem szólal, csak ül kocsija lépcsőjén, máris érez-
zük drámai jelenlétének súlyát. Ember, akinek
története van, drámája, amely érdekelhet ben-
nünket. Nem véletlen, hogy a Szakácsot alakító
Albert János és a Tábori pap szerepét vivő Fejes
György is a Romhányi Ibivel játszódó jelenetek-
ben talál igazán magára, különben mindketten
halványak, szinte észrevétlenek. A másik három
Kurázsi mama - Ábrahám Irén, Ladik Katalin és a
sort záró N. Kiss Júlia - a bemutatóra még nem
készült el szerepével. Ábrahám erőtlen, Ladik
iskolásan szövegmondó, N. Kiss Júlia pedig
feleslegesen teátrális volt. Később mindhármuk
játéka árnyaltabbá, kidolgozottabbá, alakításuk
érettebbé vált. A régi szabály érvényesül: ha a
színész rosszul érzi magát a szerepében, módot
talál rá, hogy ennek okát megszüntesse. Az elő-
adás három kevésbé teljes értékű Kurázsi mama
alakítója is rátalált szerephangjára, meggyő-
zőbb, hitelesebb lett.

És ez jellemző az egész előadásra.
Számomra a legproblematikusabb Kattrin

szerepének, alakításának íve volt, s maradt. Ezt
a fontos szerepet a rendező Sz. Rövid Eleonórá-
ra osztotta. Jól számított, a színésznő állandó in-
tenzív jelenlétével hívja fel magára a figyelmet.
Amíg a négy címszereplő váltja egymást, ő állan-
dó, s így ő éli át legmélyebben a drámát, az ő em-
beri drámája a legmegrázóbb. A színésznő ezt
kiválóan mutatja meg, az előadásvégi nagyjele-
net, amelyben a ház tetejéről drámai dobszóval
riasztja a város védőit, számomra kevésbé döb-
benetes, mint a régebben látott Kurázsi mama--
előadásokban. Nem tudok szabadulni attól a
gondolattól, hogy ennek okát a kocsisátor házte-
tővé alakításának műszaki ügyetlenségében kell
látni, mintha ez hatástalanítaná az előadás drá-
mai csúcspontját. Ez talán elkerülhető lett volna,
éppen úgy, mint néhány szerep, a Kurázsi mama
két fiát alakító Kovács Frigyes és Szilágyi Nán-
dor, valamint a két katonaszerepet tolmácsoló
Balázs Piri Zoltán és Kovács Etelka játékában a
túlzott, felesleges karikírozás. Faragó Edit tábori
rosszlányát, akiből a történet során kispolgári
úriasszony lesz, az előadás üde színfoltjaként
őrzi meg emlékezetünk.

Nem hibátlan, de vitathatatlanul becsületes
szándékú, jó ötletekből felépített, néhány szép
alakítást hozó, jelen idejű előadás Soltis Lajos
Brecht-rendezése az Újvidéki Színházban.

Szántó Valéria és Szilágyi Nándor (Stüszi) az
új-vidéki Brecht-előadáson

Szántó Valéria (Yvette), Sz. Rövid Eleonóra
(Kattrin), Romhányi Ibi (Kurázsi mama) és Fe-
jes György (Tábori pap)


