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 KRITIKAI TÜKÖR 

átóti Zoltán és Kránitz Lajos (Tigris Brown)
ovszky Béla felvételei)

Az ügyesen igyekvő fiatalabb és a kényszere-
n igyekvő idősebb tolvajok körében Rátóti Zol-
n úgy játssza Macheath kapitányt, mintha dilet-
ns irodalomtanárától csupa rossz instrukciót
pott volna egy gimnáziumi amatőr előadáson.

árt tartás, szemhunyorítások, hatásvadász idő-
zások. Mivel azonban Csizmadia és a vezető
ínészek szakmai fölkészültsége e jellegtelen,
templomosodott Koldusoperában sem vonha-
kétségbe, s mert az unott, iránytalan játékban
unottság és az iránytalanság azért teremt és

űködik, Rátótiból is kibukik Bicska Maxi. Nem a
ttegett, elegáns, úri bűnöző (vagy napjaink po-
ikai kalandora) lett belőle, ám hasonlít a min-
nkori arisztokrata gengszterre. A lefülelhetet-

nre, az elítélhetetlenre, a sérthetetlenre. Aki -
ez a rendező egyetlen lényegi újítása - ezút-

l a királyi kegyelemnek köszönhetően sem sza-
dul meg az akasztófa árnyékából. Már dús-
zdag kastélytulajdonosként kanyaríthatná le
akáról a hurkot, ha az a sokat sürgő-forgó,
ozgásigényes Kikiáltó-kisgyerek nem szalad-

oda hozzá, és nagy örömében nem rántaná a
igolyatörő halálba a (pót?)papát. Vagy Maxi
nt úgy, hogy a csemetét ölelve a semmibe ug-
, mert ez a koronázós-megbocsátós London
ki már bliktri? A rossz díszletbe suttyomban
ékelt akasztófa térben és jelentését tekintve is

bizonytalanítja a véget. Híven a csupa elmosó-
ttság, csupa közöny előadáshoz, a hosszú,
tató, csak itt-ott megvillanó kiscelli Koldus-
erához.

Aki a szünetekben bejárja a templom pincéjét,
riasztóan megvilágított kőöblökben dermedt dia-
porámákat láthat. El Kazovszkij véres és halálos
piros-fekete verseit, képzőművészeti költemé-
nyeit. Vastag papírlemezből vágott fejetlen lé-
nyek, fantasztikus állatok sziámiiker-alakjait.
Reflektorholdfényes, vonító éjszakát.

Ha Bertolt Brecht leruccanhanta Óbudára,
nem menne föl a templomtérbe. Leülne egy kő-
darabra, és nézné, nézné, bámulná e mozdulat-
lan Háromgarasost.

Bertolt Brecht-Kurt Weill: Koldusopera (Budapesti
Kamaraszinház előadása a Kiscelli Romtemplomban)
Forditotta: Márton László. Díszlet: El Kazovszkij. Jel-
mez: Bánki Rozália. Koreográfus: Zsuráfszki Zoltán.
Zenei vezető: Silló István. m. v. Rendező: Csizmadia
Tibor.
Szereplők: Rátóti Zoltán, Helyey László, Vári Éva, Ke-
rekes Viktória, Szilágyi Zsuzsa, Kránitz Lajos, Csonka
Ibolya, Hável László, Ungvári István, Dózsa Zoltán f. h.,
Illyés Barna, Ujvári Zoltán, Rudas Attila, Grosszmann
Péter, Holl János. Szőcs György, Deák Bence, Füstös
Péter, valamint a Budapest Táncegyüttes tagjai.

A korai Brecht-darabok mintha megint többet
oglalkoztatnák a rendezőket. A bennük
egjelenő egzisztenciális lázadás s ennek
yers antinaturalista színpadi meg-
ogalmazása közel állhat korunk kissé cinikus,
z egyértelműség kultúrájától elforduló
angulatához. Sokkal relevánsabbnak tűnhet
zámunkra, mint későbbi darabjai, melyek, ha
sak a felszínen is, de egy határozott értékrend
ellett kötelezik el magukat.
Egyértelműséggel valóban nehezen vádolha

tó ez a darab. Egy még romlatlan fiatalember,
Garga és egy titokzatos maláj férfi, Shlink miti-
kus, s mindkét oldalon totális pusztulásba torkol-
ló párviadalát mutatja be. Brecht ebben a művé-
ben még tudatos szociális érdeklődés nélkül áb-
rázolja a nagyváros világát, amely az ő szemé-
ben a dzsungel törvényei szerint működik. A
darabot a megközelítés viszonylagos tisztasága
teszi izgalmassá: az, hogy mint egy
tudományos kísérletben, szisztematikusan
vizsgálja egy folyamat különböző stációit. Igazi
kíváncsiságot

érezni ebben a műben: egy önmaga és a világ
kontúrjait kereső ember képe rajzolódik ki előt-
tünk, s nem valamely tézis kerül bizonyításra.
Ahogy Brecht más korai műveiben, az egyes em-
ber itt is úgy jelenik meg, mint aki teljesen értetle-
nül és kiszolgáltatottan áll a világ forgatagában,
mely annyira kiszámíthatatlan, hogy a legképte-
lenebb dolgok is teljes magától értetődőséggel
történhetnek meg benne. Az a természetesség,
mellyel Brecht a látszólag hihetetlen és irracio-
nális dolgokat egymáshoz fűzi, az abszurd drá-
mák technikájára emlékeztet, az a törvényszerű-
ség pedig, amely ebben a világban uralkodik,
Büchner és Wedekind szellemiségét idézi.

A nagyvárosi életmód hozadékával szembe-
sülünk ebben az előadásban is, akárcsak Gaál
Erzsébet ezt megelőző rendezésében, az Éjjeli
menedékhelyben. Talán nem véletlen, hogy a
XX. század e nyomasztó víziója Budapest XIII.
kerületében, a József Attila Színház Aluljáró
színpadán került bemutatásra.

GALGÓCZI KRISZTINA

KÉS A KÉZBEN?
BERTOLT BRECHT: A VÁROSOK SŰRŰJÉBEN
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Határozott rendezői elképzelésről árulkodik
az is, hogy Gaál Erzsébet egyik mű esetében
sem tekintette kánonnak az eredeti szöveget, és
komoly dramaturgiai átalakításokat végzett raj-
tuk, Hársing Hilda dramaturg segítségével. Kon-
cepciójának alátámasztása végett ebbe az elő-
adásba beépít a szerző más szövegeiből is; A
városok sűrűjében egyébként önmagában meg-
lehetősen rejtélyes, s első látásra kicsit zavaros-
nak tűnik. Ezt Brecht maga is érezhette, hiszen a
darabot születése után néhány évvel maga is
alaposan átdolgozta. Az előadás alapjául szol-
gáló változat feszesebb, összefogottabb, s
Brecht szellemétől talán csak a darab végén tér
el. A befejezés új értelmezési lehetőséget kínál
fel, s színházi szempontból talán hatásosabbnak
bizonyul az eredetinél.

Brechtet visszaemlékezései szerint A városok
sűrűjében megírása idején különösen érdekelte a
sport, azon belül is a számára metaforikus tar-
talommal bíró boksz: két férfi küzdelme pusztán
a harc kedvéért, az indíték közömbös, és csak az
számít, hogy ki a jobb. E metaforát felhasználva
a darabban a két fél lecsupaszított harcát vizs-

Jelenet A városok sűrűjében című Brecht-elő-
adásból

gálja, annak természetrajzát kutatja. Ezt mintegy
megerősíti, hogy Brecht korai műveiben gyakran
bukkan fel ennek a témának valamilyen változa-
ta. Tudjuk, hogy foglalkoztatta őt Rimbaud és
Verlaine kapcsolata, amelyben mintegy sűrítve
fedezte fel a számára különösen fontos kérdése-
ket: mi teszi a férfit férfivá? Mit jelent számára a
nő, s hogyan számol el saját alantas vágyaival?
Mi a fontosabb számára: a nő állatias szerelme
vagy a férfi barátsága? Darabjaiban egy-egy
válaszlehetőséget villant fel; ilyen kísérletnek
tekinthető A városok sűrűjében is.

Brecht mintha Schiller Haramiák című drámá-
jában találta volna meg a keresett férfi ideált Karl
Moor személyében. Ő, a társadalom perifériájára
szorult hős, nem hisz mára megváltás lehető-
ségében, és szabadsága visszaszerzése érde-
kében áldozza fel a legtisztább nőt. „Most
szabadok vagytok" - hangzik a Haramiák
kulcsmondata. „Szabadok vagytok?" - kérdezi
Garga az

Aluljáró-beli előadás végén. Szabadok va-
gyunk? - kérdezhetjük mi is e színházi este
után; nem vagyunk-e kicsinyes vágyaink rab-
szolgái mindnyájan?

Kaszás Géza Garga-alakításában felfedez-
hetők e romantikus előd személyiségjegyei. Ő a
majdnem-hős típusa. Olyan tulajdonságok te-
szik kiválasztottá, mint a méltóság, a férfiasság,
a belső tartás, s ezek determinálják a győzelem-
re. Eleinte teljes értetlenséggel fogadja Shlink
színrelépését, aki Safranek Károly játékában kü-
lönös karizmatikus erővel bír. Shlink aurája azt
érezteti, hogy mágikus hatalom és tudás birtoká-
ban van, hogy akaratát semmiképpen sem lehet
megkerülni. Erejét az is mutatja, hogy mindenét
Garga kezébe helyezi, mint aki legalábbis sért-
hetetlen. Garga számára csak fokozatosan vilá-
gosodnak meg e különös harc játékszabályai, s
minél többet ért meg belőlük, annál inkább a ha-
talmába keríti valamiféle várakozás. Vakon
megy bele a játékba, feltétel nélkül állja azokat a
próbákat, amelyekben arról tesz bizonyságot,
hogy semmiféle nők iránti elkötelezettség nem
tartja béklyóban: szemrebbenés nélkül dobja
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oda húga tisztaságát, hagyja magára anyját és
veszi tudomásul felesége meggyilkolását. Ön-
ként vállalja a börtönévek alatti megtisztulást, és
csak ezután derülhet fény arra, hogy ők volta-
képpen nem ellenfelek, hanem éppen ellenkező-
leg: társak. E rejtélyes küzdelemnek van egy
metafizikus vetülete, melyet az előadás sejtel-
messége, tértől és időtől való megfosztottsága
meg is erősít. Ugyanakkor egy konkrét viszony
kontúrjai is kirajzolódnak, ahogy feltárulnak
Shlink sebezhető pontjai, melyeket Garga ki-
mondatlanul is felismer. Safranek Károly Shlinkje
fegyelmezetten és állhatatossággal viseli a rá-
mért csapásokat, melyek közül igazinak csak az
számít, amikor Garga el akarja vetetni vele Ma-
ne-t. Ekkor már mi is tudjuk, hogy itt voltaképpen
homoerotikus csábításról van szó. Annak ellené-
re, hogy Shlink mindvégig azt sugallja, hogy az
általa kínált kapcsolat felette áll az ember alantas
ösztönvilágának, s lényegét tekintve inkább
szellemi, mint testi. Garga ellenállását feladva
enged ennek a számára furcsa és idegen csábí-
tásnak, ám a beteljesedés csalódással tölti el.
„Azt hittük, bolygónk letér a pályáról emiatt. De
mi lett? Háromszor esett és fújta szél egy éjsza-
ka." Igazán akkor döbben rá e kapcsolat nagyon
is evilági tartalmára, amikor Shlink megvallja ne-
ki érzelmeit. Ekkor határozza el, hogy kilép ebből
a játékból, s ezzel teljesen megsemmisíti Shlin-
ket. A győzelmet azonban nemcsak minta másik
fölött aratott diadalt, hanem mint saját vágyaival
és kötődéseivel való teljes leszámolást értékel-
hetjük, amelyektől megszabadulva visszanyeri a
magányos farkas szabadságát.

Kaszás Géza és Safranek Károly hiteles já-
tékkal, rendkívül szuggesztíven, teljes bonyolult-
ságában tárja elénk ezt a kapcsolatot. Gaál Er-
zsébet, hogy e mérkőzés játékosait a többi sze-
replőtől különválassza, csak az ő esetükben en-
gedi meg, hogy a színészek jellemet és egyéni-
séget ábrázoljanak, a többieket úgy mozgatja,
mint marionettfigurákat. A mellékszereplők csak
helyi értékkel bírnak: rövid időre kilépnek, majd
visszalépnek a különös, pókhálószerű „karba",
mely a mérkőzés hátteréül szolgáló viszonyokat
hivatott megjeleníteni. E „kar" tagjai elsősorban a
mozgásszínházakból ismert jelrendszerekből
építkeznek: különös mozdulatokkal, élőszobor-
alakzatokkal, szaggatott beszédmóddal gyakran
festményszerű képeket hozva létre a színpadon.
Ezzel szerves képi egységet alkot El Kazovszkij
fekete jelmezvilága és Éberwein Róberttel
közösen készített díszlete. A hófehér oszlopok
és a fekete, panoptikumszerű figurák maguk is
erős képi effektusként hatnak, és a sors
láthatóvá vált fogaskerekeiként működnek.

Hét fiatal színész teremti meg hihetetlenül in-
tenzív összjátékkal az atmoszférát, mely azt su-
gallja: ami itt történik, az egy felsőbb hatalom
akarata szerint történik. „Maguk összejátsza-

Csatári Éva (Anya) és Kaszás Géza (Garga)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

nak" - ismeri fel Garga még a darab elején, ami-
kor a kihívás éri, s ez nem marad üres kijelentés.
A fiatal színészek fantasztikus lazasággal és rit-
musérzékkel lakják és népesítik be a színpadot;
testük és egy gitár révén az egész előadás külö-
nös zeneiséget kap. Rajtuk áll vagy bukik, hogy
ez a tablószerű ábrázolásmód üres keret marad-e
csupán vagy élő organizmussá válik.

Külön kiemelném a Skinnyt játszó Deák Varga
Ritát és az Anyát alakító Csatári Évát, akik úgy
kezelik saját testüket és hangjukat, mintha hang-
szert szólaltatnának meg.

Gaál Erzsébet ebben az előadásban éppúgy -
akár az Éjjeli menedékhelyben - él a szerepek
és nemek felcserélésével való játék lehető-
ségével. Ez az eszköz relativizálja és új megvilá-
gításba helyezi a viszonyokat. Ebben az elő-
adásban a Lelkész és Skinny megformálását
bíztaférfiak helyett nőkre, illetve Marie és az
anyja kapcsolatába csempészett némi izgalmat
azzal, hogy az Anyát lényegesen fiatalabb
színész-nővel játszatja, mint a lányát.

Az előadás igazi nagy erénye az együttesjá-
ték, az, ahogyan találkozik és egységet alkot
egymással két színházi hagyomány. Gaál Erzsé-
bet újra megmutatta, hogy biztos kézzel tud irá-
nyítani egy nem egészen összeszokott csapatot
is. Tordai Teri (akinek Marie-alakítása igazán ki-
tűnő) és a többi „felnőtt" színész olyan otthono-
san mozog ebben a közegben, mintha igazán és
régtől fogva a sajátja lenne. lvancsics Ilona talán
az egyetlen, aki kilóg a sorból: Kovács Titusz vi-

szont, aki figyelemre méltóan alakítja a kicsinyes
Apa szerepét, érdemtelenül maradt e felsorolás
végére.

A kísérletező kedv nem feltétlenül törik meg a
hagyományos színházak küszöbén. Lehetsé-
ges, hogy a József Attila Színház stúdiójában
újabb színházi műhely születésének vagyunk ta-
núi.

Bertolt Brecht: A városok sűrűjében (József Attila
Szinház)
Forditotta: Jékely Zoltán. Mai szinpadra alkalmazta:
Gaál Erzsébet és Hársing Hilda. Díszlet: El Kazovszkij
m. v. és Éberwein Róbert. Jelmez: El Kazovszkij m. v.
Dramaturg: Hársing Hilda. A rendező munkatársa:
Szalai József. Rendezte: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Safranek Károly m. v., Kaszás Géza m. v.,
Tordai Teri, lvancsics Ilona, Kovács Titusz, Csatári
Éva, Deák Varga Rita, Hajdu Szabolcs, Groszmann
Péter, Bajzáth Péter, Csabai Jutka.

Wajda, Gliráski, Zsorski - Bikácsy Gergely
írása új lengyel filmekről.

A pornográf szende: Cicciolina - KirályJenő
szexuálesztétikai sorozata.

Az AIDS filmes metaforái - Hegyi Gyula
szemléje.

A kentaur álma - Pier Paolo Pasolini élet-
műinterjúja (1).


