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 KRITIKAI TÜKÖR 

ucien Kőszegi Ákos alakításában lepusztultsá-
a, rosszullétei, hosszú, önsajnálattal teli mono-

ógjai, keserűséggel leplezett érzelmessége és
iüresedése által felvillant valamit abból a han-
ulatból, amelynek az egész előadást át kellett
olna hatnia.
Szikora avarral beszórt színpada túl nagy eh-

ez az intimebb tér után kiáltó műhöz. A nyitott
eranda, a kert, a nézők iránti figyelmességből
ehajtható oldalú és ezáltal tökéletesen éssze-
űtlenné váló erdei bódé, a szélgép által kavart
or és levelek felhője csak szépeleg, s hasztalan
róbál a látvány erejével hatni, ha a játék üres.

Csiszár Imre, úgy tűnik, megfogadta Benno
esson tanácsát, amely szerint „Brecht
alamennyi színdarabját újra meg újra ki kell
róbálni, a »klasszikusokat« éppúgy, minta
oraiakat és a kevéssé vagy egyáltalán nem

smerteket". Nem tudom persze, emlékezett-e e
ap Brecht-összeállítására, amely Bessont
dézte, amikor két, valóban ritkán játszott
recht-tandráma színrevitelére vállalkozott az
rany János Színházban; ám alighanem jó
kunk van feltételezni, hogy rendezői alkatának
egfelelő irodalmi (és színházi) anyagra talált e

ét, jó hatvan évvel ezelőtt született darabban.
siszár vonzódása Brechthez régi keletű, A
zecsuanijólélektől a Galilei életén s a nemzeti-
eli Kaukázusi krétakörön át logikusan vezetett
tja e tandrámák kopogós keménységű. racio-
ális színházáig.
Legújabb előadását nézve legelőször arra a

érdésre kellene választ kapnunk, hogy a
endező merőben kísérleti alapanyagnak
ekintette-e e tandrámákat, amelyeken sokszor
ipróbált, újra és újra továbbfejlesztett stílusát,
ramaturgiai koncepcióját tökéletesítheti,
vagy olyan játékoknak, amelyek színpadra
llításával megkerülhetetlen mondanivalója van
z Arany János Színház közönsége számára.
szintén szólva e tandrámák a rendező kezén
gyaránt válhattak volna formai játékokká vagy
letveszélyes és föl-zaklató kortársi történetekké.

műfaj persze sok tekintetben meg is
atározta, hogy mit tehet a színrevivő: az
gitatív célzatú példázatok kerek-re zárt
ormája, logikai láncolattá szervezett epikus
selekménye és történetmondása min-

Hová lett a legendás térszervező képzelet, az a
régi Romeo és Júlia, a színház tétje? Parle-moi

d'amour... cseng a néhány fázós néző fülében a
dal; szomorkás eső szitál a Nagymező utcában,
hazafelé menet, az aszfalton nedves avar hever.
De ki beszél itt szerelemről?

Jean Anouilh: Romeo és Jeannette (Arizona Színház)
Fordította: Morvay Theodóra. Díszlet: Csík György.
Jelmez: Tordai Hajnal. Zene: Szikora János. Rendező-
asszisztens: Kő Árpád. Rendező: Szikora János m. v.
Szereplők: Mihályi Győző m. v., Sztárek Andrea, Ba-
logh Erika, Kőszegi Ákos, Szombathy Gyula, Schütz
Ila, Tándor Lajos.

denre inkább alkalmas, mint emberi szenvedé-
lyek, konfliktusok kibontására: rácsodálkozha-
tunk a forma tökélyére, és alaposan fontolóra ve-
hetjük az „iskolaoperák" tanulságait, ám a figu-
rák sorsában - hisz épp ez az elidegenítés célja
- aligha osztozhatunk.

Az Aki igent mond, és aki nemet mond példá-
zatában - amely egy japán dráma angol átdol-
gozása nyomán született, s amelyet 1931-ben
mutattak be először - Brecht egy epikusan elő-
adott történetet ismétel meg - ellenkező előjelű
végkifejlettel. A játék főszereplője A kisfiú, aki
nagybeteg anyjának gyógyszert szeretne hozni
a hegyeken túlról, ezért vállalkozik a veszélyes
kalandra, s A tanítóhoz és csapatához szegődik,
ám a megerőltető hegyi menetelésbe ő is bele-
betegszik. Társainak dönteniük kell, sorsára
hagyják-e a heggerincen, ahogy a szokás és a
törvény diktálja, vagy visszafordulnak és meg-
mentik az életét. A tantörténet első változatában
A kisfiú aláveti magát a szokásoknak, s vállalja a
pusztulást, míg másodjára megtagadja az íratlan
törvényt, s rádöbbenti társait, hogy az „új hely-
zetben újból fonttilóra kell venni mindent", ekként
megmenekül.

Csiszár, az előadás tanúsága szerint, ugyan-
csak komolyan vette a dráma műfaji megjelölé-
sét; „iskolaoperának" játszatja színészeivel a
történetet. A rendezői hangsúly ezúttal az operá-
ra kerül: az előadás akusztikai világának szug-
gesztivitása és kidolgozott precizitása zárójelbe
teszi a történetmondás didaxisát.

Pontosabb megjelölés híján azt kell monda-
nom, „próza-operának" lehetünk szem- és fülta-
núi az előadáson; amelyben a kimondott szavak,
az erőteljes gesztusok, a rituálisan celebrált cse-

Róka Attila (A kisfiú) és Andai Katalin (Az anya)

KOVÁCS DEZSŐ

TANOK ÉS DRÁMÁK
BERTOLT BRECHT: KÉT EGYFELVONÁSOS
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Átkelés a szakadékon az Aki igent mondban

lekvések közel egyenrangúak a zenei hangokon
előadott vagy elénekelt szövegekkel. A szereplők
a szövegtestek egy részét más-más hang-
magasságon, szólóban vagy kórusban mondják
vagy éneklik el, az oratorikus betéteket - ame-
lyekben a színészek „élő hangszerekként" vesz-
nek részt, mint valamiféle repetitív hangzású ze-
nemű szólistái - hangszóróból közvetített narratív
szövegek, énekek, zenék egészítik ki, míg a hosszú
dobogószínpad végén helyet foglaló,
ütőhangszerekből álló zenekar igencsak dinami-
kus és expresszív hanghatásokkal erősíti (ellen-
pontozza vagy gyengíti) a színpadi történéseket.
Mindezen hatáselemek felváltva vagy együttesen
szüntelenül jelen vannak az előadásban, s
valamiféle rafinált zenei és dramatikus össz-
hangzattá állnak össze, amely egyaránt ké-

Bor Zoltán (A vezető), Kanda Pál (A kuli) és
Csuja Imre (A kereskedő)
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pes „elidegenítésre" s annak meghaladására.
Csiszár kipróbált alkotótársa, a zenei vezető
Márta István ezúttal nemcsak arra vállalkozott,
hogy a rítus koreográfiája szerint lebonyolított já-
tékot „aláfesse", hanem arra is, hogy az előadás
hangzásvilágát műegésszé szervezve integrálja a
színpadi játékba.

Tudjuk, Brecht a korabeli német munkásszín-
játszás agitpropos művészetét emelte át az iro-
dalomba, illetve tandrámáiban s zenei kísérletei-
hez - mint Vajda György Mihály megjegyzi ta-
nulmányában - Kurt Weill mellett Hindemith,
Hans Eisler, később Paul Dessau zeneszerzői
közreműködését is segítségül hívta. A tandrá-
mák zenei anyaga önmagában is eszmei tarta-
lom hordozója volt, míg ajátékok belső feszültsé-
gét adramaturgia hűvös racionalizmusa és az al-
kalmazott zene erőteljes emocionális töltése
hozta létre. Csiszár rendezése könnyedén oldja
föl a dilemmát: a zenei effektusok, az akció s a

Kanda Pál és Csuja Imre A kivétel és a szabály-
ban (Ilovszky Béla felvételei)

dikció egyfajta totális (rituális) színház homogén
nyelvévé szervesülnek szuggesztíven erőteljes
víziójában. A matematikai pontossággal vezérelt
színészi játék ezúttal maximálisan alárendelődik
a rendezői koncepciónak: roppant erőfeszítés,
közös munka és rendezői szigor érződik az elő-
adáson. Az Arany János Színház másféle játék-
stíluson edződött színészei szinte kivétel nélkül
precízen teljesítik a rendezői kívánalmakat: a
megfeszített ütemű csapatjáték lélegzetvételnyi
„kilengéseket" sem engedélyez. Igaz, hagyomá-
nyos értelemben vett színészi alakformálásra
nincs módjuk, ajapán rítus szenvtelenségével és
érzelemmentességével kell celebrálniuk az elő-
adást.

A puritán, erőt, dinamizmust és a felismerés-
ráismerés bölcs racionalizmusát egyszerre su-
gárzó játék kifutószerű dobogón zajlik előttünk,
életre-halálra; a szakadék fölötti életveszélyes,
„keskeny hegygerincet" mindössze egy kereszt-
be fektetett piros lepel jelzi; a szereplők hosszú,
egyenes botokkal, rudakkal egyensúlyozva se-
gítik át egymást rajta, küzdelmük,, részben az in-
tenzív zenei „megtámogatás" révén is, már-már
akrobatikus cirkuszi mutatvánnyá -- emberfeletti
tetté - stilizálódik. Haragos cintányérok csat-
tognak, peregnek, dübörögnek az artistamutat-
vány alatt, szinte dobhártyát szaggató hangerő-
vel, s paradox módon az összes elidegenítő ef-
fektus közepette (vagy ellenére) megtörténik az
előadásban a csoda: afélsötétben egymást is lá-
tó nézősereg szívdobogva figyeli, lelökik-e a
szakadékba a kisfiút, s ha a megismételt tantör-
ténetben másodjára nem, hát miért nem.

Csiszár a mozgások koreográf iájának feszes-
ségével s az előadás akusztikai kidolgozottsá-
gával operál s éri el célját. Létrehoz egy
lehetséges színházi formát, amely kétségkívül
adekvát Brechthez, amely egyben meghatározza
a befogadás módját, technikáit is.

A második egyfelvonásos, A kivétel és a sza-
bály előadása lényegében ugyanazon rendezői
erényeket csillogtatja meg, amelyeket az elő-
adás első részében már megcsodálhattunk.
Igaz, oldottabb, játékosabb és humorosabb
megoldásokat is „engedélyezve", no meg egy
csipetnyi iróniát, amely egyáltalán nem válik ajá-
ték kárára. A rendező szerencsésen és biztos
kézzel kerüli ki az aktualizálás csapdáit, pedig e
tandráma szinte tálcán kínálja magát újsütetű,
vadkeleti kapitalizmusunk kíméletlenül szatiri-
kus gúnyrajzához. Csiszár a játék mellékes epi-
zódszálait elkötve a lényegére redukálta a drá-
mát: az emberi viszonyok hierarchiája, a kiszol-
gáltatottság örökös léthelyzeteinek színe és fo-
nákja gyújtotta föl igazán rendezői képzeletét. Az
egyfelvonásosban egy hosszú vándorlás törté-
nete játszódik le előttünk. A kereskedő halálra kí-
nozza, majd cinikusan lelövi szolgáját, a bíróság
pedig - amely a társadalmi ranglétra ugyanazon

fokán áll, minta pöffeszkedő tőkés - természe-
tesen fölmenti, fittyet hányva az elemi tények-
nek. A játék tanulságait összefoglaló songok
alatt vörös lokálfények gyúlnak, s az előlépő éne-
kes dizőzi pózban löttyinti ironikusan képünkbe
unt idők tanulságait, mint valami émelyítő kok-
télt; a bírósági procedúra pedig groteszk paró-
diája annak, hogy „az áldozat sírján áldozatul
esik a jog".

A második egyfelvonásos, A kivétel... előadá-
sa a színesebb és villódzóbb (A kereskedőt
mintázó Csuja Imre elszánt odaadással irányítja
a játékot), paradox módon mégis az első rész
puritanizmusa a hatásosabb és egységesebb -
talán mert a drámai alapanyag jobban simult a
rendező kezéhez. A végtelenségig
egyszerűsített díszletet Csiszár tervezte, néhány
tonettszékből, vörös lepedőből áll (a bíróság
stilizált pulpitusát ugyancsak lepel jelzi, amelyet
kézzel tartanak a songokat zengő, bólogató,
nyakigláb iskolásfiú-írnokok), s a háttérből
olykor már főszereplővé lép elő az intenzíven
muzsikáló zenekar.

A tandrámák ,,üzenetét" elmondják,
eljátsszák a játékosok, lelkünkre kötve
tanulságaikat. Csavarosan naiv bájukat,
mélységesen mély történetfilozófiai
bölcsességüket a forma logikai tökélye és
szépsége hordozza - az előadások-ban is.
Röpke üresjárataik és didaktikus gondolati
ismétlődéseik perceit mozgalmassá tették az
előadásban Szakács Györgyi rusztikus kelmék-
ből szőtt szépséges és beszédes jelmezei is.
Amit a rituális érzelemmentességbe merevített
figurák nem játszhattak el gesztusban, mimiká-
ban, elbeszélték - mit elbeszélték, egy sokhan-
gú opera szólamain elzengték - helyettük ruhá-
ik, tárgyaik: sarupánt, távcső, gyűrt, szűkre sza-
bott kiskabát vagy A kuli málhája, az írnokok ing-
nyaka, de még talán a cipőtalpaik íve is. Teljes,
polifon világ elevenedett meg előttünk
tárgyakban, jelmezekben; azok belső
arányaiban, „didaxisában", „karakterében" -
groteszk harmóniájukkal is megerősítve, hogy
ama nevezetes brechti tanok drámai erőt csak a
kiküzdött forma révén kaphatnak.

Brecht: Aki igent mond, és aki nemet mond (AranyJá-
nos Színház Kamaraterem)
Fordította: Fáy Árpád. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Mozgás: Juhász Anikó. Zenei vezető: Márta István.
Rendezőasszisztens: Meszéna Mariann. Rendező-
díszlettervező: Csiszár Imre.
Szereplők: Puskás Tivadar, Róka Attila, Andai Katalin,
Bor Zoltán, Harsányi Attila, Sáfár Zoltán, Törőcsik
Mari.

Brecht: A kivétel és a szabály
Fordította: Hajnal Gábor.
Szereplők: Csuja Faire, Bor Zoltán, Kanda Pál, Harsá-
nyi Attila, Sáfár Zoltán, Puskás Tivadar, Ujlaky Károly,
Andai Katalin, Varga Károly, Harsányi Attila, Sáfár
Zoltán.


