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Besson Brechtje

Brecht Bessonja

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
házaspár. A férfi író volt, az asszony
színésznő. Három gyermeket neveltek:
Hanne Mariannanek más asszony volt az
anyja, az is színésznő, Marianne Josephine
Zoff, az író első felesége Berlinben; a
másik leány hét évvel idősebb, neve Maria
Barbara, később színésznő lett ő is (apja
tettetett, svejki álmélkodással mondta a
hírre : „azt hittem mindig, varrónő lesz!");
legkisebb gyermekük fiú, Stefan, már
menekülés közben született,
Csehszlovákiában, és bolondos kísérletek
támogatójaként ma New Yorkban él. A
férfinak egy bizonyos Mr. Stripling
kellemetlen kérdéseket tett föl, azt fag-
gatta, kommunista-e, és darabjait Marx és
Lenin bölcseletei alapján írja-e? A férfi -
miként egy furfangos Svejk, válaszol-
gatott. Két napra rá Párizson át Zürichbe
utazott feleségével. A Schauspielhausban
évek óta játszották színdarabjait. A má-
zoló elől elmenekült művészek csoporto-
sultak itt, és Wolfgang Langhoff meg
Wolfgang Heinz, a Deutsches Theater

későbbi intendánsai igyekeztek Európában
is teret biztosítani a különös színda-
raboknak.

Itt Svájcban ismerkedtek össze Brech-
ték, mert természetesen róluk szól a mese,
egy akkor huszonöt éves fiatalemberrel,
aki a franciául beszélő Svájc Yverdon nevű
helységében született ( 1 9 2 2 . november 4-
én), romanisztikát és anglisztikát tanult,
újságíróskodott, de a színház izgatta
valójában. Rabelais-ről és Moličre-ről írt
szakdolgozatot, és hamarosan módját
találta, hogy Vichy-Franciaországba
menjen egy maga alapította ama-
tőrtársulattal, és ott francia nyelvű szí-
nészként működjön mindaddig, amíg
antifasiszta magatartása ellen a rendőrség
kifogást nem támasztott. Akkor vissza
Svájcba, Zürichbe éppen; német nyelv-
területen ez volt az egyetlen hely akkor a
világban, ahol szabadon lehetett beszélni
az emberi tisztességről.

Itt azután nem csak Brecht műveivel
ismerkedett meg - látva az r 943-ban Zü-
richben bemutatott A szecsuáni jólelket, a
Kurázsi mamát és a Galilei életét, és maga
is dramatizálta egyik gyermekregényét, A
három katonát, s színre vitte színjátszóival
-, de megismerkedett az amerikai
emigrációból Európába érkező és ott
némileg tétovázó házaspárral, akik nem
tudták, merre induljanak új életet kezdeni
az új életben. S miután Németország

amerikai övezetébe nem kaptak beutazási
engedélyt, Csehszlovákia felé vették
útjukat, ahol már sokkal nehezebb idők-
ben is kaptak menedéket. Végül kikötöttek
Németország szovjet zónájában.
Hamarosan színházat nyithattak, és addig
is, ameddig elkészült Brecht legnagyobb
háború előtti sikerének helyén a színház
újjáépítése, a Deutsches Theater épületé-
ben kezdték meg működésüket. Ide kö-
vette őket a francia-svájci fiatalember, aki
hátrahagyta szülőhazáját - de nem állam-
polgárságát -, és nyíltan elkötelezte ma-gát
egy tudományos eszmerendszernek.

Brecht negyedik gyermeke lett a fiatal-
ember. Nem vér szerinti: szellemi gyer-
meke. Gruséé a gyermek A kaukázusi
krétakörben, sokkal inkább, mint a kor-
mányzónéé: mert a gyermek azé, aki föl-
neveli. Így lett Benno Besson Brecht
szellemi gyermeke. S ha Besson Brechtjét
akarjuk megközelítni, előbb szót kel-lett
ejteni Brecht Bessonjáról.

Besson Brecht tanítványa és legközvet-
lenebb munkatársa lett. Valóban társa lett
a munkában. Megfordítandó és
visszavezetendő a szó eredeti értelmére,
mert nyelvünkben a munkatárs szó (a
gyakorlat következtében) némi érte-
lemszürkülésen ment keresztül, és túlontúl
gépies hangzást kapott. Brecht mun-
katársának lenni: ez nem csupán annyit
jelentett, hogy jelen lehetett a munkánál.
Még csak annyit sem, hogy kényelmetlen
és unalmas részfeladatokat - ha vannak
ilyenek egyáltalán - neki kellett
elvégeznie. Brecht színházművész volt,
nem csak költő. A drámaíróval egyenlő
jelentőségű Brecht a színházi rendező, a
jelen-kori színház megújítója és
átalakítója, a színésznevelő,
társulatszervező, egy új fajtájú színjátszás
elméleti és gyakorlati kikísérletezője.
Brecht, a színházi ember a mindig is
közösséginek nevezett szín-házi munkába
olyan új módszereket vezetett be, amelyek
távolról sem hasonlítanak az individuális
büszkeségnek romantikus bódéira.
Színházi üzem, jellem-képző iskola és
gondolkodásgyár volt a Berliner
Ensemble.

Brecht és Besson párosának közös
munkája idejénél korábbra kell emlékez-
tetni. Arra az időre, amikor az ifjú Brecht
Reinhardt dramaturgja volt, és közremű-
ködött a Szent Johannánál - hogy majd
ebből az élményből Lion Feuchtwangerrel
és Anna Seghersszel kidolgozza kü-
lönböző Johanna-variációit -, vagy ami-
kor Piscatornál inas-rendezősködött, és
társszerzője volt a nevezetes, futósző-

Benno Besson rendez



nyeges, Pallenberg alakította Svejknek
(később ebből alakítva tovább a világ-
háborús Svejkjét). Már itt sem alárendelt,
hanem mellérendelt viszonyt jelen-tett a
munkatársi kapcsolat az egyes
munkafeladatokat vállalók között.

Így lett Besson társszerzője Brecht késői
darabjainak és munkáinak. Társ-szerzője a
szónak nem merőben eszmei, hanem
valóságos, ha úgy tetszik: szerző-jogi
értelmében. Lenz: Házitanítója, Jeanne
D'Arc pere Rouenben 1431 vagy a
különböző módokon és országokban
megrendezett Don Juan (1952: Rostock,
1954: Berliner Ensemble, 1964: Palermo)
Brecht és Besson közös színre alkalma-
zása, és nem lehet tudni, ki mennyit írt
belőle, és ki mennyit rendezett? A Don
Juan például, amely nemrégiben jelent
meg magyarul is Ardó Mária átültetésé-
ben, Besson fordítása volt (akár a Volpone,
Farquhar: Toborótisztje, a Tartuffe vagy
Shakespeare: Két veronai ifjúja) ja) és
Brecht (vagy Besson, vagy Brecht és
Besson vagy Besson és Brecht) beleékel-
ték jeleneteiket, kiegészítéseiket, hang-
súlyátvető változtatásaikat. Besson ennél a
darabnál sem csupán irodalmi nyers-
anyagszállító és hűségellenőr volt, műkö-
dése nem merült ki a franciáról németre
tolmácsolásnál, de rendező, társrendező,
segédrendező, nélkülözhetetlen vitapart-
ner, szellemi társ.

Besson a legközvetlenebb Brecht-ta-
nítvány. Nemcsak a szcenírozás anyagait
és felhasználását, a színészi alakítás kettős
rálátását, a darabok időszerű olvasatát ta-
nulta el, mint Peter Palitsch, ez a Brecht-
renegát NDK-emigráns, nemcsak a kró-
nikás szerkezetet sajátította el, mint a
Berliner Ensemble exdramaturgja, Kipp-
barát. Nemcsak a dialektikát és a társa-
dalom munkájából cselekvő részt vállaló
elkötelezettséget sajátította el, mint a
módfelett eszes Manfred Wekwerth vagy a
Brecht-unokák közül a Karge-Langho
rendezői páros. A legfontosabbat tanulta
meg: a szüntelen változás képességét, a
valóság folytonos fürkészését és mélyre
hatoló vizsgálatát, s az ezekhez szakadat-
lanul hozzáigazodó színházi gyakorlatot, a
folytonos fölülvizsgálatát elért eredmé-
nyeknek, melléfogásoknak, tévutaknak, de
még sikereknek is, ha a társadalmi
változás úgy diktálja. Megtanulta, hogy a
színház csakis a valóság függvényeként ér
valamit. Megtanulta - nem Bismarcktól:
Brechttől -, hogy csak az ökör kon-
zekvens, és semmi sem rejt nagyobb ve-
szélyt egy politikus művész (és egy poli-
tikus) számára, mint a vaskövetkezetes-

ség, az egyformaság. Változni kell tudni,
hogy ugyanazok maradhassunk, mert aki
aggályosan őrzi önmagát, az elveszti én-
jét. Ma más a világ, mint volt tegnap:
mást kell csinálni, ha ugyanazt az ered-
ményt kívánjuk elérni. Ami jó ma: nem
biztos, hogy megfelel holnap.

Besson újrarendezései, makacs vissza-
térései a Don juanhoz például vagy A
szecsuáni jólélekhez: nem a sikeres
színházi találatra való rálicitálás, a
rendezői adu újbóli lehívása és még csak
nem is alaposabb ismerkedés az anyaggal,
a korábbi homályos pontok eloszlatása,
hanem ugyanannak a műnek a társadalom
változásainak fényében való újraolvasása.
Válasz egy-egy új helyzetre.

1956 januárjában rendezte meg először
a Szecsuánit a rostocki Volkstheaterben a
Berlinből hozott vendégszínésznővel:
Käthe Reichellel a kettős főszerepben, hogy
a következő év októberében ugyan-csak
vele (Karl von Appen díszletei és jel-mezei
között) a Berliner Ensemble-ban vigye
színre.

Miután 1958-ban megválik a Brecht-
színháztól, és vendégrendezéseket vállal
az NDK-ban és külföldön egyaránt, és
1961-68 között fő munkahelye a Deut-
sches Theater, 1969-től művészeti vezető
és 1974-től igazgató a Volksbühnében:
ismét nekifog a darab színrevitelének.

A siker elképesztő. Tovsztonogov, aki a
tisztviselőművészek vagy diplomatamű-
vészek korában tiszteletreméltó emberi
vonásként őrizte meg a kézművescéhbeli
művészek egyik munkaeszközét és vé-
delmi eszközét: a gőgöt - a Royal Szálló
éttermében egy órán át elemzi rajongva
Besson előadását, megoldásokat mesél el
csillogó szemmel, ahogyan csak igazi te-
hetség tud örülni egy tőle különböző má-
sik tehetségnek. Major Tamás sem bír
megszabadulni a nagy sikerű budapesti
Szecsuáni megrendezésénél a látott elő-
adástól - nyilván nem is akart.

Lábfejük elmerül a szeméttengerben.
Léptük puha. Nem koppanó. Surrogva
zizeg néha lábuk nyomán a papír. Mint
döglött avar.

A színpad szélén időnként seprűvel
buzgólkodik egy-egy alak. Megkísérli a
lehetetlent: tisztára söpörni a mindent el-
borító rendetlen hulladékot. Nem hival-
kodó metafora ez, holott az előadás és a
mű alapgondolata jelenik meg benne -
erőfeszítések a tisztaságért -; csupán
megcsillantja az értelmezés lehetőségét,
nem pedig erőszakosan szájbarágja.

A papirossal borított színpadi táj meg-
teremti ugyan képzettársításunk rendsze-
rét, és félreérthetetlenné teszi, hol játszó-
dik a történet. Hol? Persze: Szecsuánban.
De „nem a darab megírásának korában
létező tartományban", hanem olyan
helyen, ami „jelenti mindazokat az orszá-
gokat, ahol kizsákmányolja ember az em-
bert". Természetesen: a meghatározás
Besson színpadán nem marad ilyen tág
általánosságban. A történet valamely
nagyváros peremén pereg le előttünk. A
papírrongyok látványa sem reked meg a
beszéltetett tárgyi környezetnél. Anyagi
valósággá szerveződik. Anyagivá a szó-
nak színházi értelmében: szembesítődik a
fehér körfüggönyökkel és egy ejtőer-
nyőselyemből készült fehér lepel habos
mozgásával. A különféle anyagok össze-
ütközése vagy összeharmonizálása, moz-
gása vagy mozdulatlansága feszültséget
keltő szellemi erőteret ad a játékhoz.

A csillogó selyemfüggöny alálebegése
vagy lesiklása, alázuhanása vagy bodros
lelebegése puhán zár le egy egy jelenetet.
Segít eltakarni a színpadmunkások tevé-
kenységét, hogy amikor ismét fölszakad a
látvány: új kép táruljon elénk. A könnyű
fehér lepel hol ködként, hol homályosuló
látásunk meghatott könnyeiként takarja el
az addigi képet, hol pedig fel-hőként
burkolja körül az égbe visszautazó három
isten alakját. Ezio Toffalutti és Helmut
Brade függönye nem merül ki első

A játék helyszíne
Makulatúra borítja a színpadot. Elhasz
nált, összegyűrt, szétszaggatott újság
papírcafatok. Szemétlerakodóhely. Be
havazottan halotti síkság. Ipari hulladékok
telepe. Holdbéli táj.

E becketti sivárságban toprongyo
férfialak kuporog a nyitott színpadon
Wang, a vízárus (Günther Junghans). Ha
lottnak vélnénk, ha bábumerev arcából elő
nem csillogna egy érdeklődő és gunyoro
szempár.

Bokától fölfelé látszanak a színészek.
mozgása után. Még sok a rejtett tu-
lajdonsága. Titkokat, csodákat, meglepe-
téseket tartogat. Mindig új és új alakban
mozdul meg. Más és más koreográfiák
szerint táncol alá vagy feszül mennyezet-
ként a játéktér fölé. Eszményi díszlet.
Együtt mozog a darabbal. Együtt játszik.
Együtt változik pszichológiája. Antik
kórusként foglalja össze a cselekmény ad-
digi érzelmi tartalmait.

A Volksbühne Brecht-előadásának ez új
díszlete. Besson változtatott azon az
emeletes színpadkonstrukción, amire
némelyest hasonlított a Nemzeti Színház
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A szecsuáni jólélek előadásának műsorfüzetéből. Középen: Sen Te alakítója, Ursula Karusseit (Berlin, Volksbühne)

előadásának Keserű Ilona tervezte szer-
kezete; egyszerűsítette a színpadot (ennél
egyszerűbbé alig tehette volna), és új
szerkesztésben jelenítette meg a példáza-
tot.

Istenek

A hátsó, fehér falon három szögletes nyí-
lás támad: megjelenik a három isten
(Wilfried Ortmann, Klaus Mertens és Joa-

chim Tomaschewsky). Kopaszon, meztelen
arccal, barna aranyban, nyugalomtól, égi
derűtől és jóléttől kikerekedő pocakkal.
Borotvált koponyájuk is aranytól csillog.

Három isten. Nem főistenek : alistenek.
Csinovnyik-istenek. Beosztott istenségek.
Tisztviselő-istenek.

Nincs aktatáskájuk, mint egy húsz év-
vel ezelőtti lengyel előadásban, sem kínai
mesekellékeket nem viselnek magukon. A
színészi céhbeliség komikumrendszerét
sem alkalmazzák. Könnyed figyelmük,
zavart biztonságuk és fontoskodásuk
együgyűségről tanúskodik. Fölényük
aláhúzza kisszerűségüket. Nyugalmuk
butaságból ered. Alárendeltségből föl-
föltámadó izgatottságuk.

Elvont jóságot keresnek, és ettől látjuk
ostobának őket, nem az arcjátékból vagy a
színészek külsőséges véleményezésétől.
Kívülről szemlélik az életet: nem velük
történik a világ. Képtelenek megérteni a
jelenségeket, mert előre-kész kategóriák
bölcsességeit szajkózzák. Csak beosztotti
minőségükben szeppennek meg később,
amikor a cselekmény számukra áttekint-
hetetlenné zavarosodik. Csak annyiban
érinti őket a történés, hogy a rájuk rótt
feladatért nekik kell majd felelniök. Las-
san foszlik le róluk az isteni derű. Meg-
hajszoltan tűnnek föl: kötött sálakkal
védekeznek a növekvő hideg ellen. Fosz-
lott kabátokat szednek magukra, hogy
majd láma-szerzetesként, fekete köpö

nyegben és bársony sapkácskákban bírás-
kodjanak; végül kibújva lebernyegeikből
a zsinórpadlás-égből aláereszkedő, hó-
fehérre festett, három kis hintóba teleped-
jenek, becsatolják biztonsági öveiket,
mint falusi körhintán, és protokollárisan
visszautazzanak a felhők fölötti központ-
ba, ahol - a nézőtérről így érezzük: sem-
mi sincsen; a dolgok a külvárosi szennyes
helyeken történnek.

Mesebeliség és dokumentalizmus

A három isten megjelenése hétköznapi és
mesésen csodás.

Csodás, mint minden köznapi, és lapo-
san köznapi, mint a csodák általában. Be-
jön három nem túlságosan eszes férfiú a
színpadra, s valami puha báj övezi őket.
Csupán érinti a játékot a mese lebegése,
mint ahogy csak megsuhintja a demonst-
rációs teret a valóság tudományos szi-
kársága és száraz szabatossága. Doku-
mentum és líra képtelenül szép aránya ez
az előadásban. Költői, mint valamennyi
dokumentum. És tárgyilagosan doku-
mentáló, mint minden igazi, a világ álla-
potáról tudósító költészet.

Szállás után kutat az istenek számára
Wang.

Betipeg a színre három dobozból tákolt
bódé, házformára kirakott, Csoda
Milánóban-beli kültelki szükséglakás.

Kartondobozok és mégis házak.
A tér és az addig fölhasznált anyagok

belső logikája működik itt képzeletünk
megmozgatása érdekében. A szociológiai
ábrázolás tényszerűsége jelenik meg Bes-
sonnál színpadi költészetbe átemelten.

Mi Sen Te foglalkozása?

Sen Te valóban az, aminek mondják. Nem
színpadi naiva. Nem egy mesejáték
hősnője. Nem egy erkölcsi parabola hős-
nője, és semmiképpen sem pozitív hős.

Kezdetben legalábbis nem. Rekedt han-
gon beszél. Rongyai szedett-vedettek.
Kék, csíkos ruhájára fakó fátyolszerűséget
vetett, s még valami lélekmelegítő-féle is
van rajta. Térdzoknit visel és tornacipőt,
mint Cabiria valamelyik római
kolleginája.
Keshedt hivatalnokocska érkezik vis-

kójához. Görcsös rángásokkal takargatná
türtőztethetetlen altesti ingereit. Combjai
összeszorításával vagy felsőcombjai közé
dugott kezével is csillapítani szeretné iz-
gatottságát.
Nincs félreértés, miért lopakodik ilyen

szégyenlősen Sen Te lakhelye felé. Kezé-
ben jácintot szorongat a slágerszerzők és
szemforgató kispolgárok szerelmi érzü-
leteinek jelképeként. Ágyékból görnyed-
ten, egyik lábát kutyaszerűen fölhúzza.
Tenyerével száját paskolva indiánsüvöl-
tést hallat: gyermeki és dürrögően állati
egyszerre. S miután Sen Te harmadszorra
sem bukkan elő szolgálatára állani keres-
kedelmi árujával: a figyelő pillantásoktól
szorongva elszelel.

A Marx fivérek

Sen Te az istenektől kapott pénzen do-
hányboltot nyit. Tágasabb tákolmány már
ez; a szín közepén deszkahulladékokból
épült bodega. Ebbe a szűk kis fülkébe
nyomul be a nyolctagú család, hogy
rokona nyakára rátelepedjék.

Gaucho, Chico, Harpo híres mozigro-
teszkje, a Martin Esslin által is szürrealis-
tának méltatott kabinjelenet idéződik most
Besson színpadára A szecsuáni jó-lélekben.
Az a képsor a Botrány az operábanból,
amikor a Marx fivérek luxus-hajóbeli
kajütben tömegverekedést rendeznek.
Hasonlóan valószerűtlenül zsúfolódnak
össze tömegek a pöttöm trafikban. Ennyi
ember el sem fér ekkorka helyen.
Egymásban állnak, és egymásba



belemosódva ülnek. Két négyzetméternyi
helyen, minden négyzetcentimétert ki-
használva küzdenek, verekszenek. Igye-
keznek életet taposni maguk számára.

Groteszkségében is szabatos társadalmi
elemzés eredménye a látvány. Tágas
színpadi térség közepén fülkényi helyen
gyilkolják egymást a megélhetésért, az
élettérért. És még annyi hely van körü-
löttük, a kalyibán túl!

Dal a nyolcadik elefántról

Besson csökkentette Paul Dessau dalait.
Csupán kettőt hagyott meg belőlük : Sen
Te dalát az első részben és a Dal a nyol-
cadik elefántrólt a másodikban.

Azért sem kár a megnyirbált zenei
anyagért, mert a leszűkített zene- és ének-
betét így erőteljesebben hangzik föl: tele-
szívódik tartalommal. A Dal a nyolcadik
elefántról munkaritmusként szokott sze-
repelni a Szecsuáni előadásaiban. Bessonnál
különös drámai erőt kap.

Jang Sun, az állástalan pilóta (Winfried
Glatzeder) ekkorra a nagybácsi dohány-
gyárának munkahajcsára már. Az unoka-
öcs (Harry Merkel) kiművelt és halk
hangján szólal meg a dalbetétben a ki-
zsákmányoltak haragja és fenyegető elé-
gedetlensége: „Megunta a dolgot a hét
elefánt." Jang Sun a színpad jobb első
portáljából kitolt vaslétra fokára hág föl --
a platón álló kizsákmányoló és a talajon
gubbasztó munkások között -, tehetet-
lenkedve néz segítséget remélve a nagy-
bácsira; fél a tömegként viselkedőktől, és
nem tudja, miként értékelje lázadásuk jelét.
Majd ráébred, hogy nem a kizsákmányolók
érdekeit fenyegeti itt a nép-harag, az ő
bőrére megy a játék: az utolsó versszaknál
ijedtében, félelmében túlbuzgó
munkaütemet vezényel beosztottjainak.

Nem csupán egy zeneileg szépen elő-
adott kuplé, nem csak egy cselekvővé tett
betétszám kap a legvégén tapsot, ha-nem
egy költői szabatossággal leírt társa-dalmi
elemzés is.

Karusseit arcai
A kettős főszerepben fegyelmezetten
tündököl Ursula Karusseit. Ebben a város-
ba szakadt és társadalmi szükségszerű-
ségből utcalánnyá lett okos és erős nőben
valóban népi erők működnek. Besson
joggal méri össze - meghökkentő kép-
zettársítással Gorkij Pelageja Nyilovná-
jával. Amikor az esőben a pilóta kifordí-
tott keze fejével megsimítja arcát: Sen
Tében az érzelmi élet és a társhoz tartozás

ugyanolyan emberi szükségletként nyílik
meg, mint az evésé. Hazatértekor nem a
földön jár. Lebeg. Valóban lebeg. Láb-
ujjhegyen imbolyog. Berúgott az új ér-
zelemtől. Karusseit mégsem a szerelem
mindentől elszakított, megrészegült má-
morát akarja ábrázolni. Nem az örök sze-
relmet. Bemutatja a szerelmet teljes dia-
lektikájában és szociális összefüggései-
ben. Megmutatja, hogy ez a lány (ebben a
társadalmi helyzetben) nem engedheti
meg magának az elbambulást egy férfi
érintésétől. Sen Te lábai ezért kissé ke-
resztbe lépnek. Finom komikus füsttel
vonják be mozgását és fellegekbe füg-
gesztett, megittasult tekintetét.

Szeretni: kockázatos vállalkozás egy
osztálytársadalomban mondják el moz-
dulatai. Elvonják a figyelmet a napi harc-
ról. Elaltatják a szükséges éberséget.
Természetesen: nem az osztályéberséget
altatják el, hanem azt a józanságot, ami
szükséges a mindennapok fondorlatos
harcaihoz.

Erre a dilemmára szeretni vagy élet-ben
maradni? - válaszol átöltözése.

Karusseit profilban áll a rivalda köze-
pén. Cirkuszi bohócként búvik bele a cir-
kuszi bohócok egyenruhájának mintájára
szabott álruhájába. Kipillant, komoly,
mosolytalanul kíváncsi kérdőre vonással a
nézőkre: mi a véleményetek róla, hogy
nekem álruhát kell öltenem? meg kell
tagadnom természetes jóságom, és rossz-
nak kell lennem ahhoz, hogy életben
maradhassak ?

Szertelen és bolondos Sen Te ez. Nem
lirizáló. Inkább csámpás. Jólelkű, falusi
lány. Egy nagyvárosba szakadt és prosti-
tuálódott Gruse. Amikor még meg nem
született gyermekének magyarázza a vilá-
got: annyi komolyan vett igyekezet és
komolyan fölfogott játékosság van benne,
hogy lélektanilag is megindokolja, miért
kellett önmagát két énre hasítania, és saját
nagybácsikájaként igazítani el a
makrancoskodó ügyeket.

Sui Ta alakjában a rekedtes utcalány-
hang tér vissza. Alla minduntalan erő-
szakosan és fontoskodón (ahogy üzlet-
ember viselkedik) előreugrik. Mozgása
lecsitul. Csak a legszükségesebb mozdu-
latokat végzi. Még a mozdulattal is taka-
rékoskodik, hát még a pénzzel. Fekete
férfikalapja, fekete kesztyűje és fekete
üvegű okuláréja van. Fehér öltönyének
csíkjai tehetősséget sugároznak. Csak a
gombok és a varrás ügyetlen elrajzoltsága
jelzi, hogy bohóctréfával van dolgunk.

A bírósági tárgyalásban eljut az érzel-

mi csúcspontig. Semmi szárazság nincs
játékában. A kaméliás hölgyet sem szok-
ták kevesebb érzelmi indulattal eljátszani,
ha a színésznők nem törekszenek is a
fogalmazás fegyelmezettségére. Nem túl-
áradóan érzelmes. Nem is szenvelgő:
szenvedélyes és szenvedő. Semmi karikí-
rozott nincsen viselkedésében. S ez he-
lyénvaló. Vadul bohózati a jelenet: egy
meglett férfi a bíróság előtt szülési fáj-
dalmakkal. Ennek csakis ellene szabad
játszani. Ezt csak nagyon mélyen, nagyon
őszintén és nagyon komolyan szabad el-
játszani. Nem nevettetni kell, hanem fel-
mutatni a dolgok mélységes és megren-
dítő humorát.

Harisnyák a fejen
Besson a sivár és részvétlen térbe aprólé-
kos hitelességgel vezeti be a szereplőket.
Emberben nem ismer stilizációt. Életnek,
hiteles részvételnek kell megjelennie itt
ahhoz, hogy a nézők is belemenjenek a
játékba. (Brecht 1939. március i5-én
Dániában így írt Naplójába: „Néhány napja

elővettem A szecsuáni jólélek régi vázlatát

[Berlinben A szerelem mint áru címen
kezdtem hozzá]. Öt jelenete van meg, ebből
négy használható. Rejtvényfejtő munka, már
csak az átöltözés és maszkírozás szünetei miatt
is. De itt kifejthetem az epikus technikát, és így
végre ismét elérhetem a színvonalat. A z
asztalfiók számára nem kell engedményeket
tenni. A Harmadik Birodalom terjeszkedik. A
mázoló beült a Hradzsinba.")

A darab műfaji megjelölése mégiscsak
az: drámai parabola. Miként lesz a példá-
zatból élet? S miként telik meg élettel a
példázat?

Már a vízárus megpillantásakor, a leg-
elején, furcsa idegenség fog el. Eleven
ember vagy bábu ? S amint megtelik sze-
replőkkel a színpad, fokozódik az érzés.
Bábuk viselkednek emberként, vagy em-
berek váltak tárgyszerű bábokká? Az arcok
merevek. Mégis érzékenyek és kifejezőek.
Harisnyát húztak a színészek fejére. Csak a
szemeknek és szájnak maradtak lyukak,
ahonnan egy-egy eleven pillantás
csillanhat elő, vagy a hangképzés
izommunkája változtatja meg az arcot fedő
vékony maszk gyűrődéseit. Maszkokat
alkalmazott Besson. Egy álarcviselésről,
éncseréről beszélő darabban nem is
természetellenes látványközeg. Nem a
stilizáció művészkedését érezzük, nem
esztétizáló megoldás ez, mint a mi nem-
zetibeli előadásunké, hanem értelmes
színházi döntés társadalmi igazságok lát-
hatóvá tétele érdekében.



Besson színpadán pontos hierarchiája
van annak: ki mennyire veszítette el igazi,
emberi arcát. A borbély, a háztulaj-
donosnő szinte a maszkos játék tökko-
lopjaira emlékeztető, elrajzolt fejeket vi-
sel; Georg Gross elkeseredetten gunyoros
rajzaiból merítve ihletet. A kizsák-
mányoltak - ha megrontotta is őket a
társadalom - még emlékeztetnek saját
arcukra, csupán valami távoli idegenség-
gel. Az ismerősben fölfedeztetni az ide-
gent, és az idegent ismerőssé tenni: ez
Besson Brechtjének hajlékony hajtóereje.
Az álltól egyenesen mellre futó zsákszerű
maszkok színészfelettien ostobává vará-
zsolják az arcokat. Csakis rémálmainkban
szereplő, kikristályosult emberi tompa-
ságot tudnak jellemezni. (Csakis ... ?) A
finom maszkok engedik lélegezni a
mimikát, de lefedik a részletek fölösleges
aprólékosságait. Miközben az arcukat a
kifejezés érdekében föláldozó színészek a
taps közben sorra leszedik a vékony
maszkot, megtérül áldozatuk: ott állnak
változatos emberi szépségükben.

A mű után

Véget ért az előadás. Taps. Meghajlás.
Taps. A színészek megköszönik a tapso-
kat. Előrelép az öreg vízárus, és lerántja
az arcát takaró finom maszkot: előbukkan
a fiatal Junghans értelmes tekintetű
magánarca. Taps. Ezzel a polgári tekin-
tettel kéri, hallgassuk meg még, így az
előadás befejezte után az utószót arról,
hogy nekünk kell megváltoztatnunk az
életet. Ez már nem a Művészethez tarto-
zik. Ez már a társadalmi szerepét vállaló
színház hangja. Tudja, hogy ez előadás
után is dolga van még a világban és a vi-
lággal. Túl akar terjeszkedni egy kelleme-
tes vagy szép este hatásán. Mást és többet
is akar.

Hirtelen közel kerül hozzánk a darab.
Kiemelkedik a példázatból. Rólunk kezd
szólni. Az életünkről. És méltósággal uszít
a jóra:

„Tán félelemtől oly üres az elménk.
Megesik az. Megoldást merre lel-
nénk ?

Aranyért sem találtunk ideát.
Más főhősünk legyen? Vagy más

világ?
Más istenek? Vagy jobb ha nincse-

nek?
Nem játék ez, agyunk már szétreped,
... Tisztelt közönség, kulcsot te találj,
Mert kell jó végnek lenni, kell,

muszáj !"

SZÁNTÓ JUDIT

Peter Hacks két lénye -
magyar hangon

A lobositzi csata Szegeden
és az Amphitryon Miskolcon

A fajsúlyosabb kortársi drámákat, íród-
janak bár a szocialista országokban vagy
Nyugaton, általában nem könnyű impor-
tálni. Ezekre a művekre ugyanis betű
szerinti, áttételmentes megvalósítás ese-
tén - mint azt számos hazai példa bizo-
nyítja - a többé-kevésbé tisztes, de biztos
bukás vár. Sikert - szakmai és közönség-
sikert - csak akkor érhetnek el, ha már az
olvasópróbát alapos, gondos dramaturgi-
rendezői munka előzi meg, amely az
adott szöveget az „itt és most" szem-
szögéből világítja át, és nem fél az új-
szerű értelmezéstől, esetleges változtatá-
soktól, hangsúly-átcsoportosításoktól, a
legcélszerűbb teátrális hatóeszközök (sze-
reposztás, zene, díszlet stb.) merész meg-
válogatásától.

A klasszikus drámák ugyanis olyan
szituációkból indulnak ki, melyek már
elfogadott közkincsei az emberiség közös
múltjának. A mai bulvárdrámák viszont a
legáltalánosabb közös nevezőre hozzák a
mindenkori ember élményanya-gát: a
szerelmet és a hűtlenséget, a házasságot
és a házasságtörést - legalábbis bul-
várszintű kezelésükben - nemigen kell
országok és társadalmi rendszerek szerint
átértelmezni. De milyen egyszerű például
Arnold Weskerre azt mondani: hja, az ő
igazságai csak polgári rendszerben hat-
nak újszerűen, merészen, mit kezdjünk mi
naiv evidenciájukkal? S valóban nehéz
ezeket az igazságokat mégis átmenteni,
úgy, hogy naivitásuk frisseségnek hasson,
és erejük itt is hatékonynak bizonyuljon,
mert egy másfajta, éppenséggel itteni
aspektusból vétetnek szemügyre ? Bizony
nehéz, de - mint a kaposvári elő-adás
mutatja - sikerülhet. A kortárs szocialista
drámánál más a probléma. Ott alighanem
a hasonlóság és különbözőség furcsa
játéka zavar. Az élet, a gondolkodásmód
nálunk is ismert, evidens elemeit ezek a
művek sokszor (hisz épp ez az ér-
dekességük, a specifikumuk) másképp ér-
telmezik, csoportosítják, belőlük más kö-
vetkeztetéseket vonnak le, mint mi; csak-
hogy ami ismert, az túl közvetlen s túl
érdektelen számunkra ahhoz, hogy a drá-
ma mint egész kedvéért megpróbáljunk
először távlatba helyezkedni, „elidege-

nedni" tőle, s aztán az egészet ismét ma-
gyar, méghozzá magyar színházi szemmel
nézni. Szerencsére egyre több olyan
műhelyünk akad, amely felismeri: művé-
szileg mennyire kifizetődő lehet ez a vál-
lalkozás.

Ebben a szellemben tört be idén szín-
padainkra a modern szocialista drámaírás
egyik legérdekesebb egyénisége, Peter
Hacks. Méghozzá két olyan vidéki szín-
házba, amelyek nem tartoznak a legtöbbet
emlegetettek közé: a szegedibe és a
miskolciba. E körülmény jelentősége túl is
mutat a két bemutatón: a felzárkózásra
utal, a bátor, korszerű színházi gondol-
kodás egyre ragályosabb vonzerejére. És
ebben az összefüggésrendszerben a kri-
tikusnak jószerivel eszébe sem jut az
alkalomszerűség, hogy a két bemutatót,
legalábbis bizonyos mértékben, a közelgő
német drámafesztivál hívta életre.
Meggyőződésem, hogy Peter Hacks rep-
rezentatív drámái (a kellemes-semleges
Szép Heléna ugyanis aligha számítható
annak) előbb-utóbb minden alkalomsze-
rűség nélkül is eljutottak volna igazán
korszerű színházi műhelyeink valamelyi-
kébe.

Körülbelül ennyit lehet a két bemuta-
tóról még együtt, egy kalap alatt elmon-
dani. Ezután az értékelésnek kétfelé kell
ágaznia, követve az író bizarr pályáját,
amely ugyanilyen éles fordulatot vett a két
dráma megírása (1956, illetve 1968)
között. Hogy A lobositzi csatát és az
Amphitryont egyaránt Peter Hacks írta,
szinte csak a sajátosan egyéni nyelv, a
stílus árulja el. A drámai szövegek egybe-
vetése viszont irodalomtörténetileg is
ritkaságszámba menő írói metamorfózisra
deríthet fényt.

*

A lobositzi csata Hacks ama korszakából
származik, melyet „brechti"-nek szokás
nevezni. Igaz, leegyszerűsítéssel, mert
Hacks már itt is Hacks, sőt, épp a kor-szak
e legjelesebb művében már félre-
ismerhetetlenül Hacks; de az ihletésben, a
dramaturgiai elgondolásban, a mon-
danivaló sarkított tételszerűségében a
mester hatása nyilvánvaló. E korszak
hacksi drámái az évtizedeken át megté-
vesztett s alig pár éve felszabadult német
néphez szólnak; s ezért boncolják elősze-
retettel azt a porosz múltat, amelynek
felmagasztalása a megtévesztés egyik leg-
főbb eszköze volt. A sok mitikus ködö-
sítésnek, a társadalmi összefüggésekből
kiemelt hősi germán erények apoteózisá-


