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A brechti színház
a „Dialóg-1978" ürügyén

Brecht 80. születésnapja alkalmából Ber-
linben rendezték meg a „Brecht-Dialog"-
ot, a szocialista országok szakembereinek
tanácskozását Brechtről, ezúttal Művés e t
és politika címen. Berlin ezzel egy-idejűen
február 10. és 16. között hatvan-hat
rendezvénnyel és három kiállítással
ünnepelte a születésnapot. A rendezvények
természetesen főleg Brecht-előadások
voltak: az NDK színházain kívül a
meghívott Taganka Színház bemutatói.
Vetítettek Brecht-előadásról készített fil-
meket, tévéfilmeket (külföldieket is, köz-
tük magyart), rendeztek Brecht-kollok-
viumot nyugati résztvevőkkel, politikai-
dal-fesztivált, előadóesteket (Gisella May,
Ekkehard Schall), egyszóval imponáló volt
az egész Brecht-hét megrendezése.

Maga a Brecht-párbeszéd a Színházi
Alkotók Szövetségének, a magyar Szín-
házművészeti Szövetség testvéregyesüle-
tének rendezésében folyt le három, illetve
négy napon át. Azért fogalmazok ilyen
határozatlanul, mert a vita eredetileg
három napra volt tervezve, téma is csak
három napra volt (naponta más és más). A
negyedik nap záróünnepségnek volt
szánva, afféle baráti búcsúnak, pohár-
köszöntővel, program nélkül. A vita
azonban a végére lendült bele, és a záró-
ülésen is polémia és erős kritikai hang
szólalt meg.

Nem szándékozom nyomon követni a
vitát és elmondani minden egyes fel-
szólalás tartalmát. Annál kevésbé, mert az
elején még sok volt az elméletieskedés, az
okos, sőt intelligens disztinkciók,
magyarázatok fel sorakoztatása, néhol
már-már önmagunk karikatúrája nézett
vissza ránk egy-egy felszólalás tükréből.
Lassan azonban egyre határozottabban
bontakozott ki a vita lényege: mintha
Brecht utóéletének új korszakához, vagy
legalábbis új fázisához érkeztünk volna, és
most az a kérdés, hogyan nézzünk innen
vissza Brechtre, és hogyan látjuk a jövőjét.

Itthon néha még ott tartunk, hogy azt
kutatjuk, melyik az „igazi" Brecht. Ma már
ez legföljebb irodalomtörténeti, szín-
háztörténeti, semmiképpen sem gyakorlati
kérdés. Mások, értesülvén róla, mi

folyhatott a Brecht-Dialog vitáin, úgy
vélik, hogy ott az elméleti szakemberek
kissé későn eszméltek rá, hogy az „auten-
tikus" Brechten túl kell lépni, a világ
Brecht-előadásai gyakorlatban ezen már
régen túlléptek. Ez igaz, de a Brecht-
Dialog vitáiban nemcsak elméleti szak-
emberek vitatkoztak, hanem különböző
országok gyakorlati színházi művészei is,
főleg rendezők, elsősorban konkrét
előadásbeli problémák kapcsán, és a kér-
dés egyáltalán nem ilyen szimplán merült
fel.

Hogy valami újról van szó, azt mutatta
mindjárt az ünnepségek nyitányául a
Berliner Ensemble-ban tartott ősbe-
mutató: Brecht Galileo Galileije.
A Brecht-problémákban kevésbé járatos
olvasó most csodálkozva kérdezheti: A
Galileo Galilei mint ősbemutató a Berliner
Ensemble-ban? Ki ne emlékeznék Ernst
Busch Galileijére és a kiváló elő-adásra?
Persze hogy emlékszünk rá, de ez nem
ugyanaz a Galilei volt. Annak a címe is
más volt: Galilei élete (Leben des Galilei.
A Galileo Galileit Brecht 1938-ban a
nemzetiszocialistává lett Németország
elhagyása után írta Dániában. Egyetlen
bemutatója 1943-ban volt Zürichben.
Közben azonban Brecht átköltözött az
Egyesült Államokba, és ott az atombomba
készítésében a tudósok rész-vételének
hatása alatt ezt a Galileo Galileit
megtagadta, átírta, a címét is megvál-
toztatta, és ezentúl csak ezt engedte ját-
szani. Mi a különbség a két változat
között? Szerkezetileg úgyszólván sem-mi,
mennyiségileg is kevés (leginkább a
végén), felfogásban azonban szinte alap-
vető. Az eredeti mű tragédia. Galilei a
kénytelen megalkuvás áldozata, akinek
végül is nemcsak a tudományos, de a mo-
rális igazsága is győz. A dániai változat
mintegy azoknak az alkotóknak az iga-
zolása, akik munkásságuk megmentése,
további antifasiszta tevékenységük bizto-
sítása érdekében elhagyták Németorszá-
got, ahelyett, hogy szembeszálltak volna
Hitlerékkel, akár vállalva a mártíriumot.
Vagy egyszerűen annak bátorítására
szolgált, hogy igaz ügyben az erőszak
hatalmával szemben minden ravaszság és
csel megengedhető. A Galilei élete ezt az
álláspontot megtagadja. Galilei erkölcsileg
elítélendő. Maga is tudja, hogy az, mert
részben hedonizmusból, részben a
tudomány individualista felfogásából
meghátrált az inkvizíció előtt. Einsteinék
is bűnösök, hogy nem tagadták meg az
együttműködést az atombomba előállítá-
sában, Emlékszünk még Németh László

Galileijének itthoni bemutatójára, amikor
egyes kritikák - Vajda György Mihály is
megemlékezik róluk Brecht-tanulmányá-
ban - szemére vetették, hogy együtt érez
Galileivel, és szembeállították vele
Brechtet, aki elítéli Galilei opportuniz-
musát. Es íme most, 1978. február tizedi-
kén, Brecht halála után huszonkét évvel, a
Berliner Ensemble éppen ennek a meg-
tagadott Galileo Galileinek díszbemutató-
jával ünnepli a szerző 80. születésnapját.
Miért? - tettük fel magunknak a kérdést.
Hiszen nyilván nem volt könnyű nekik
sem sort keríteni erre a bemutatóra. És
éppen ezen a jubileumon.

A vitát az a Manfred Wekwerth nyitotta
meg, aki ennek a Galileo Galileinek
rendezője is. Bevezető előadásának előre
leírt szövegénél is érdekesebbek voltak
azok az előadásnál magánál jóval
hosszabb kiegészítő megjegyzései,
amelyek különböző Brecht-előadások
sorsával és fogadtatásával foglalkoztak. A
vita ennek kapcsán is Brecht utóéletére
terelődött, erre vonatkozott a mi
delegációnk hozzá-szólása is. A
megbeszélés rekapitulálása helyett
azonban elmondanám, miben látom én a
kérdés három fő jellemzőjét.

A változó Brecht
Nem Brecht-tanulmányt szándékozom
írni. Brechtről úgyszólván mindent el-
mondtak már és mindennek az ellenkező-
jét is. Ez nem meglepő. Nemcsak azért
nem, mert Brecht-idézetekből szinte min-
den dramaturgiai és színházelméleti állás-
pontot igazolni lehet és azoknak ellenke-
zőjét is. Hanem elsősorban azért, mert ő
maga életútját annyira különböző társa-
dalmi feltételek közt tette meg, hogy dra-
maturgiai és színpadi elméletei nemcsak
különböző körülmények között születtek,
de ezek a különböző körülmények arra is
kényszerítették őt, hogy egyes régebbi
megállapításait újraértelmezze,
módosítsa, nemegyszer visszavonja.
Színházi életét abban a weimari Német-
országban kezdte, amelynek erős kom-
munista pártja szellemében a küzdelem
nemcsak élete legaktívabb, legharciasabb
periódusát jelentette, de a forradalmár
polgárfinak azt a már-már voluntarista
optimizmusát is, hogy itt a perc felfordí-
tani az egész világot. A vereség, a hitleri.
Machtergreifung után változatlan politikai
elvekkel ugyan, de egész másféle
kapitalista országokban kellett dolgozni
emigránsként és színház nélkül. Aztán
Szovjetunióban az övétől még mindig
eltérő irodalmi és színházi rendszerrel és
még mindig színház nélkül. Majd az



Egyesült Államokban politikai viszon-
tagságokkal, de már némi színházi mun-
kával (Laughton). Végül svájci színházi
munkák után élete utolsó esztendeiben, fél
lábbal még egy másik világban, teljesen
újonnan kialakuló körülmények között, a
szocialista NDK-ban végre saját
színházban.

Mint ahogy Sztanyiszlavszkijnál sem
egyszerre, hanem hosszú, évnyi, sőt év-
tizednyi különbségekkel alakultak ki
rendszerének egyes elemei, a színpadi
igazság, az átélés, a fizikai cselekvés, a fő-
feladat, Brechtnél sem egyszerre született
az epikus dráma (később már módosítva a
nem-arisztotelészi dráma, még később
magának az elnevezésnek visszavonása), a
kulináris színház (később a fogalom el-
hagyása), az elidegenítés, az élvezeti vagy
dialektikus színház (az egyoldalúan intel-
lektuális tanszínház helyett és a megta-
gadott kulináris színház pótlásaként) stb.
Közben pedig Brechtnek látszatra saját
túlzásai ellen is hadakoznia kellett. A „líra
nélküli költőt" az a vád érte, hogy
színháza túlságosan elméleti, és
tudománnyal akarja helyettesíteni a szín-
házművészetet. Ezért vezette vissza ké-
sőbb a dialektikus színházba „a felisme-
rés által keltett hasznos érzelmet" a ko-
rábban kereken megtagadott érzelem
nyomán.

Wekwerth idézte fel, hogy egy
Kaukázusi krétakör-előadás után a Grusét
játszó színésznő kétségbeesetten lépett oda
Brechthez, hogy ma nagyon rosszul ját-
szott, a végén az egész nézőtér sírt. Brecht
megnyugtatta: nagyon jól játszott.
Korábban ezért megrovás járt. Ugyanígy
vezette be később a „megszerkesztetlen" és
„összefüggéstelen" epikus dráma túlzása
helyébe a „mese" arisztotelészi ihletésű
fogalmát, mintegy a Sztanyiszlavszkij-féle
főfeladat párhuzamául, a főfeladatot nem
egészen Sztanyiszlavszkj módján, vagyis a
színész felől, ha-nem a közönség felől
nézve. Az utókor azonban tartozik Brecht
nagyságának azzal a megállapítással, hogy
ezek a túlzások többnyire nem tőle
magától, mint inkább - ahogy lenni
szokott - buzgó híveitől,

magyarázóitól származtak.
A drámai és epikus színház híres ellentét-
párjainak már legelső megfogalmazása-
kor ő maga hozzáfűzte az ismert monda-
tot, hogy „az ellentétpárokban nem ab-
szolút ellentétek, hanem csupán hang-
súlybeli eltolódások jutnak kifejezésre, így
például lehetséges, hogy egy közlési
folyamaton belül az érzelemre ható szug-
gesztió vagy az értelemre ható érvelés jut

érvényre". Ami azonban változatlan ma-
radt, kommunista világszemlélete, és szi-
lárdnak tűnt az a meggyőződése is, hogy a
színház feladata nem a valóság bemu-
tatása, hanem megváltoztatása. Bár még
ez az utóbbi is csapdának bizonyult. A
Berliner Ensemble elvi programjának első
tervezetében éppen ez szerepelt első
pontként. A második tervezetben ezt a
mondatot elhagyta. Sőt, miután az új
helyzetben elismerte a szocialista realiz-
mus szükségességét, védekeznie kellett az
ellen, hogy ami a szocialista realizmus
előtt volt, az volt a kritikai realizmus, ezt
követi most a kritikátlan realizmus.
(„Besonders rückständig ist es, den so-
zialistischen Realismus im Gegensatz zum
kritischen Realismus zu bringen und ihn
damit zu einem unkritischen Realismus zu
stempeln.") Igaz, ugyanabban az írásban
(Was haben wir zu tun?) szembe-fordul a
művészetet dróton rángatni kívánó
hivatalokkal is. („Eine völlig, sogar in
Stilfragen und Geschmacksfragen geführte
Kunst kann nicht selbst führen. Die Kunst
ist nicht dazu befähigt, die
Kunstvorstellungen von Büros in
Kunstwerke umzusetzen. Nur Stiefel kann
man nach Mass anfertigen.") Vagy-is hogy
a művészet nem alkalmas arra, hogy
műalkotásokba öntse hivataloknak a
művészetről való elképzeléseit, méretre
csak csizmát lehet csinálni.

A kérdés három oldala
Nyilvánvaló tehát, hogy a mi problémán-
kat az „igazi", vagyis a tegnapi Brecht
felől nem lehet megközelíteni. Brecht
jövőjét csak a „mai" Brechtből, Brecht
történelmi és világszínházi helyzetéből
lehet felvázolni. A kérdésnek így is, mint
említettem, három ága van, úgy is mond-
hatnám, hogy három szempont keveredik
benne, mint ahogy a berlini Brecht-
párbeszéd vitáiban össze is keveredett. Az
egyik: a drámaíró Brecht jövője, a másik:
Brecht, a színházi teoretikus jövője, a
harmadik: Brecht színpadi gyakorlatának,
vagyis a Brecht-hagyományoknak jövője.

Kezdjük talán a harmadikkal, számunkra
az lesz a legkönnyebb.

A Brecht-hagyományok őrzése vagy
nem őrzése valóban ma tulajdonképpen
csak az NDK művészi és társadalmi kö-
reinek problémája. Van ország, ahol a
brechti „autenticitás", a brechti „hiteles-
ség" sohasem volt probléma, ahol pedig
volt, ott - az NDK-n kívül - már régen túl
vannak rajta. Gondolom, mi is ezek közé
az utóbbi országok közé tartozunk.

Kezdetben nálunk is az a vélemény ural-
kodott, hogy Brechtet úgy lehet, sőt úgy
kell nálunk sikerre vinni, ha ragaszko-
dunk ahhoz a színpadi módhoz, ahogyan
a Berliner Ensemble, illetve maga Brecht
ezeket a műveket hatalmas sikerrel színre
vitte. Ez nagyon logikusnak tűnt, hiszen
nálunk sem az efféle daraboknak, sem az
efféle színjátszásnak nem voltak hagyo-
mányai, nem úgy, mint egyik-másik
szomszédos szocialista országban: a len-
gyel színháznak nagy saját expresszio-
nista hagyományai voltak, ezekbe Brecht a
legtermészetesebb módon nőtt bele.
Nálunk ilyen nem volt, nézzük meg hát -
mondtuk -, hogyan játsszák maguk
Brechték a Kurázsi mamát. Wekwerthtől
tudom, hogy annak idején Brecht azért
nem engedett díszletet tervezni a Kurázsi
mamához, mert színrevitelekor a színház
körül még mindenütt ott éktelenkedtek a
háborús pusztulás romjainak ijesztő
mementói, amelyeknél valóságosabb
díszletet amúgy sem lehetne meg-
tervezni. Nálunk a darab 1958-ban került
színre Pártos Géza rendezésében. Az elő-
adás híven másolta a Berliner Ensemble
felfogását, egészen a díszlet helyett hátul
feszülő szürke körfüggönyig. A kritika -
joggal - magasztalta Kiss Manyi kiváló
Kurázsi mamáját, a színészek játékát, a
darabot. A produkció mégsem ment át a
rivaldán. A közönségnek nem tetszett,
nem kellett. Ilyenkor jön a szokott szó-
lam: a közönség elmaradott, ezeknek nem
érdemes modern színházat csinálni.
Holott nem a közönség volt elmaradott. A
Berliner Ensemble előadását nem valami
modernség utánzása, hanem saját
helyzetük ihlette. Ezért volt olyan él-
ményszerű. Nemegyszer előfordul más-
kor is, hogy másutt bevált eszközöket át-
vesznek, de nem alkalmazzák saját kö-
zönségükhöz, és aztán a nemtetszés után
elmarasztalják a közönséget. Az is Brecht
híres elve, hogy a közönséget nem lehet
leváltani. Szerencsére a Brecht-másoláson
már mi is túl vagyunk. Mint a külföldi
színházakban már, amennyire én látom,
mindenki. Hogy a berlini Brecht-
párbeszédnél maradjak, Ljubimov A
szecsuáni jó lélekét egész Berlin ünnepelte,
és senki sem kérte számon, hogy nem
elég hitelesen brechti, sőt! Kobadzsidze
Badri jereváni színész a vitán ismertette
saját híres Kaukázusi krétakör-
előadásukat, amellyel már szerte a
világban, Nyugat-Európában is ven-
dégszerepeltek. Nyíltan megmondta,
hogy ők bizony alaposan eltértek a
brechti instrukcióktól. Nem tehettek



másként; nemcsak a keretet hagyták el, de
mivel a cselekmény az ő hazájukban
játszódik, és az ott szereplő családneveket
Azdaktól (ő z-vel mondta, nem c-vel, mint
a németek) Vacsnadzéig és Abasvilitől
Oboladzéig minden néző ismeri,
kénytelenek voltak az előadást az ő kö-
zönségük élményvilágához közelebb vin-
ni. Hasonló elemzését adta saját munká-
jának két román rendező és mások is. Ez
csak még jobban felpaprikázta a német
rendezőket, akik gúzsba kötve érzik
magukat. Peter Kupke, aki a Berliner
Ensemble fiatalabb rendezőnemzedékéhez
tartozik, és csak később került a szín-
házhoz, még Brecht személyét is bírálta.
Brechtnek - mondta - volt egy önmagáról
kialakított képe, és ezt propagálta,
propagáltatta kifelé a világnak, de ez a kép
hamis volt. Brecht igazi érvényesülésének
ezért néha éppen önmaga volt az
ellensége. Aztán elemezte, hogy ő a ren-
dezéseiben, például A kaukázusi kréta-
körben, hogyan tért el a kötelező brechti
elemzésektől. Solter pedig, a Deutsches
Theater első rendezője keserű iróniával
támadta még a Brecht-örökösöket is, akik,
úgymond, csak úgy hajlandók egy Brecht-
darab előadását engedélyezni, ha egyúttal
átvesz egy „milliméterpapírra felrajzolt
tervet", és vállalja, hogy a rendezésben
ahhoz szigorúan tartja magát. Ennek véget
kellene vetni. Ha a rendezők a
mondottakat nem saját tapasztalatként,
ráadásul nem mint közismert tényt emlí-
tették volna, alig hihetnénk. Hogyan? Az a
Brecht, akinek alapelve volt, hogy a
műalkotás nem magántulajdon, ő maga
más írók műveit átírta, mint rendező ra-
gaszkodott elképzelései követéséhez? Erre
a különös jelenségre talán még
visszatérünk. Mindenesetre a kelés
felfakadván, úgy érzem, a német színházak
tehetsége és egészsége maga is hamar túl
lesz ezen a lázon.

A drámaíró
A másik, még mindig nem túl nehéz
kérdés, a drámaíró Brecht helyzete. Itt
sincs szükség önálló tanulmányra, eredeti
felfedezésre. A viszonylag nem túl
bőséges magyar Brecht-irodalom is elég
világosan feltérképezte a helyét. (Leg-
utóbb például Ungvári Tamás könyve,
amely elsősorban társadalmi, filozófiai és
gondolattörténeti oldalról összegezte
munkásságát.) Hogyan él majd tovább ez a
brechti oeuvre? Ez a kérdés is élesebben
fogalmazódott vendéglátóinkban, mint
bennünk. De míg az előbbi kérdés-ben, a
Brecht-hagyományok terén, jog-

gal érezhettük, hogy előbbre vagyunk,
mint ők, addig a Brecht-oeuvre kérdésé-
ben a mi vállvonogatásunk tűnt kevésbé
korszerűnek. Mi ugyanis nem vagyunk
kapcsolatban olyan nyugati irodalmi kö-
rökkel, tudomást sem veszünk róluk,
amelyek Brecht irodalmi érvényességét
megkérdőjelezik. Az NDK-ban, ahol a
nyugatnémet televíziók és rádiók éppen
olyan jól vehetők, mint a sajátjuk, nem
dughatják, mint ahogy mi megtehetjük,
homokba a fejüket azoknak a német és
nem német irodalmi köröknek kórusa elől,
amelyek Brecht teljes elévültségét
hirdetik. (Nyugatnémet kritikusoknak még
egy Brecht-ellenes köre is működik.) A
nyugatnak Brechttől való elfordulásáról,
bizonyos „Brecht - Ermüdigung"-ról szólt
Schuhmacher professzor is a budapesti
Brecht-megemlékezésen. De szocialista
kritikusok körében is hallani azt a nézetet,
hogy Brecht időszerűt-lenné vált, mert
írásai csak kapitalista társadalomra
irányulnak, szocialista társadalomra nincs
érvényes mondanivalójuk. A berlini
színházi emberek tapasztalata szerint ezek
a vélemények meglepő módon (szerintem
nem is olyan meglepő módon) éppen
olyanoktól származnak, akik korábban
legfanatikusabb rajongói voltak
Brechtnek. Mindennek ellenére mi ezeket
a Brecht-ellenes hangokat vagy
áramlatokat nem szívjuk túlságosan
mellre, hogy Bicska Maxi nyelvén fejez-
zem ki magam, mint ahogy nem szívtuk
túlságosan mellre azoknak a fanatikus
rajongóknak az ágálásait sem, akik azt
akarták elhitetni, hogy a brechti dráma és
színház a kommunista vagy a szocialista
vagy egyáltalán a haladó színház egyetlen
lehetséges és kötelező modellje. Nem
hiszünk abban, hogy Brecht darabjai,
amint nyugaton sokfelé mondják, elméleti
kiagyalások intellektuális össze-
eszkábálásai, sem abban, hogy mivel ka-
pitalista társadalom ellen agitálnak,
hosszabb távlatra légüres térben
maradnak. Olyan drámai alakokat, mint
Kurázsi mama, Galilei, Arturo Ui, Gally
Gay, olyan mellékalakok sokaságát, mint
Azdak, Kattrin, Hocinesze Leokádia és
így tovább, nem lehet körzővel, vonal-
zóval előállítani. Az ötletesnél ötletesebb
színpadi helyzetek halmazát, amelyeken
aztán még mindig tud egyet csavarni, nem
lehet dramaturgiai könyvekből eltanulni.
A gondolatok kincsestára is tehetség
kérdése, de a mai napig utánozhatatlan az
a drámai lelemény, az a fordulatos
áttételeken gördülő mechanizmus,
amellyel a legvulgárisabbnak tűnő marxi
téte-

leket - lásd A szecsuáni jó lélekben - csat-
tanós drámai életté változtatja. Stílusának
jellemző ereje, fogalmazásának furfangos
iróniája, eredetisége, ugyanakkor korát
kifejező, plasztikus képvilága, költészete,
intellektuális fogantatású költészete (de
költészete) valódi és maradandó drámai
érték.

Számomra, ezt már több ízben kifejtet-
tem, az ilyen maradandó értékű színpadi
műveknek továbbélését nem a közvetlen
mondanivalójuk biztosítja. Minden je-
lentős drámai műnek két rétege van. Az
egyik az, amit közvetlenül akar mondani a
kortársainak, a másik az a mélyebb tar-
talom, azok az általánosabb eszmék, igaz-
ságok, amelyek a drámából az ember, az
emberi élet, az emberi kapcsolatok, az
emberi társadalom lényegéről szólnak. A
kortársakhoz intézett közvetett mon-
danivalót - előfordul, hogy még a szerző
életében - az idő kimossa a műből, meg-
változtatva a helyzetet, a körülményeket,
megsemmisítve a közvetlen mondanivaló
időszerűségét. A mélyebb mondanivaló
azonban megmarad. Ki tudja már, mi baja
volt Szophoklésznak Periklésszel, mikor
az Oidipuszt írta? Kit érdekel ma már,
hogy a Lear király a feudális család
felbomlásáról szól-e? És mégis játsszuk.
Mikor azonban ezeket az „aktualitásukat
vesztett" műveket újra elővesszük, és
színpadra állítjuk, az időszerűségét vesz-
tett közvetlen mondanivaló helyébe a
mélyebb, örök értékek érintetlenül ha-
gyásával, az előadás segítségével, saját
nézőinkhez szóló közvetlen mondani-valót
helyezünk. Vagy - legtöbbször a mű egy-
egy elemének kiemelésével - ezt a
funkciót a nézővel végeztetjük el. Ezért
Brecht drámáinak jövőjét sem féltem,
bármennyire korhoz és konkrét társa-
dalmi viszonyokhoz kötött is legtöbbjük
mondanivalója. Manfred Wekwerth el-
mesélte Coriolanus-előadásuk egy különös
kalandját a Buna gyárban. Az előadást a
gyári kollektíva nagyon nagy tetszéssel
fogadta. A gyár igazgatója azonban fele-
lősségre vonta őket, hogy az előadás lejá-
ratja a veterán vezetőket. Az Ensemble
tiltakozott, hogy ilyesmi eszük ágában
sem volt. Nemsokára azonban arról érte-
sültek, hogy az igazgatót le kellett váltani
a dolgozókhoz való rossz viszonya miatt.
A Coriolanus együttese kihúzta ma-gát:
talán nekik is volt valami kis részük a
dolgok rendbehozásában. Persze ez
csupán példa, méghozzá nem is valami
mélyenszántó példa, hogy a néző jó mű-
vet jó előadásban látva maga is igyekszik
aktualizálni. Ha azonban a felújító mű-
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észek maguk is keresik és megkeresik a
ű általános igazságai mögött a

özvetlenül a korhoz szólót, méghozzá
em Buna gyári szinten természetesen,
anem a kor lényeges, akár legfontosabb
ond-ját vagy gondolatát (ez persze darab-
álasztás kérdése is), akkor Brecht drá-
aírói jövendőjét nem kell félteni.

z igazi ellenfelek

t nunc ad fortissimum, most elérek ahhoz
kérdéshez, amely bennünket legjobban

rdekel: a brechti színházhoz.
Brecht színházát két oldalról lehet

izsgálni. Az egyik oldal a színházról
allott nézetei, elvei, a másik az a
zínház-típus, amelyet ezeknek az
lveknek jegyében teremtett. A sorrendet
ersze meg is lehet fordítani: az a színház,
melyet megteremtett, és azok az elvek,
melyeket ezekből leszűrt.

Színházi elvei harcban és mint min-
enki, maga is, kiemeli - állandó fejlő-
ésben, korrekcióban születtek. Ennek az
tnak minden fázisáról, ellentmondásairól
annak írásbeli dokumentumaink magától
rechttől. A leglényegesebb fázisok: a
ahagonny operához fűzött megjegyzések

1930-31), amelyekben először fogalmazta
eg ellentétpárokban a drámai színház és

pikus színház különbségét, a Kis organon
1948), amelyben összefoglalja az
lidegenítés egész rendszerét, majd a
ülönböző kisebb cikkek, tanulmányok
Kiegészítés a Kis organonhoz, Jegyzetek a
atzgrabenhez, Néhány tévedés a Berliner
nsemble játék-stílurában stb.), amelyekben a
i s organont értelmezi, újraértelmezi, és -

írálja. (,,Ez az írásmód - a Kis organoné -
yakran félrevezető, mivel túlságosan
ürelmetlenül és kizárólagosan hangoztatja
z ellentmondás fő feladatát." Vagy:
Arról, hogy kívánságom - hogy a színész
e változzék át a szerepében - ilyen hatást
ett, minden bizonnyal írásmódom tehet,
mely túl sokat tart magától értetődőnek,

de legyen is átkozott!" stb.)
indeneset-re van a francia vámosoknak

gy trükkjük, afféle lassító sztrájk. Mivel
em sztrájkolhatnak, ha követeléseiket
lletékesek nem hajlandók teljesíteni, úgy
eszik lehetetlenné a munkát, hogy szó
zerint végrehajtanak minden rendeleti
tasítást. Az az érzésem, ha valaki, akár
recht maga, mindent végre próbálna
ajtani, amit Brecht elvi írásaiban előírt,
gyanígy lehetetlenné tenné színházi
unkáját. A lényeg azonban mindig vál-

ozatlan maradt, főleg ha Brecht színházi
zerepét kissé a társadalmi, történelmi

oldaláról nézzük. Vessünk hát rá egy
pillantást.

Brecht színházi fellépése, elveinek
megfogalmazása nemcsak politikailag,
színházilag is harcban született. Jogos,
sőt szükséges harcban.

Azt hiszem, elég alaposan feltárták már
azokat az előzményeket és hatáseleme-
ket, amelyek Brecht színházi gondolatait
sugallták. Utaltak Diderot-ra, emléke-
zünk Dürrenmatt híres előadására a
Schillerrel való rokonságról, a kelet-
ázsiai színház igen fontos ösztönzéséről
éppen a berlini Brecht-párbeszéden hang-
zott el a vietnami Ha Van Cau - itt közölt

szemléletes előadása, ő maga egy alka-
lommal még a görög maszkokat is ebbe a
kategóriába sorolta, ismeretes a neki-
lendülő filmművészet hatása és így to-
vább, a részletekről nem is szólva. Fon-
tosabbak azonban az ellenfelek, akikkel
szemben a különféle elemekből egy új-

fajta színház egységes elveit meg kellett
fogalmazni. De itt már meglepődhetünk.
Hol az az ellenfél ? Valóban Arisztotelész
volna az? Akiről húsz év múlva azt írja,
hogy „A dráma lelke Arisztotelész sze-
rint - és ez a mi véleményünk is - a
mese"? Vagy a klasszikus dráma? Akkor
hogyan kerülnek az ellentétpárokba olyan
állítások, hogy a drámai színházban az
ember változhatatlan, az epikus szín-
házban változtatható és változó? Mikor a
hagyományos dráma egyik alapszabálya,
már-már dogmája a hősök fejlődése?
Másképp hogyan jutna el Othello a világ
iránti naiv bizalomból, nyíltságból az
ordas gyűlöletig, Lear a naiv
optimizmusból a legsötétebb
pesszimizmusig, és nemcsak
gondolkodásukban, cselekvésükben is.
(Míg Kurázsi mama, ha úgy tetszik, a
végén ugyanott folytatja, ahol elkezdte.)
De még az az ellentét is, hogy a drámai
színházban a tudat határozza

Brecht 1917-ben



Brecht 1918-ban

meg a létet, az epikusban a lét a tudatot,
igaz lenne mindig a klasszikusokra? Hát
Oidipusznak és Kreonnak nem a helyzetük
határozza meg a tudatukat? Vagy Molière
volna kulináris, mert nem alkalmazhatók
rá a brechti kategóriák? Nyilvánvalóan az
ellenfelek jóval közelebb voltak. Az
embernek az az érzése, hogy ezekben az
ellentétpárokban, amikor lényeges, az
adott színházi felfogással szemben álló és
szembeszálló új elveket fogalmaz meg a
belülről és kívülről való szemléletről és
ábrázolásról, az érzelmi és értelmi
színpadi és nézőtéri magatartásról, az
evolúciós és ugrásszerű felfogásról, a
világot felforgatni akaró nagy forradalmi
indulat olyan elemeket is belekever,
amelyek sem nem indokoltak, sem - mint
később maga is belátta - nem helytállóak.
És ezzel részben nem a valódi ellenfelekre,
hanem - elvileg - azokon messze túl,
mögéjük irányította a tüzet.

Brecht színháza, mint minden kulturális
áramlat, nem általános valami, hanem
történelmi képződmény is, amely egy
meghatározott Európában, meghatározott.
körülmények között, meghatározott
küzdelemben jött létre. Kik voltak hát
művészi értelemben az igazi ellenfelek, és
mi volt a színházi állapot abban a
Németországban, amelyben - az első
világháború végén - Brecht színházi
munkásságát kezdte? Az egyeduralkodó
természetesen az a naturalizmus volt,
amely akkor már rég elveszítette forra-
dalmi jellegét, a polgári színház otthonos,
megszokott stílusaként elérte azt a tökélyt
és minden gyakorlatának azt az elvi
megfogalmazását, amely biztos jele annak,
hogy megérett a felszámolásra.
Legjelentősebb kodifikátora, Alfred Kerr
akkor már régen pontokba szedte drama-
turgiai követelményeit, amelyek szinte

tételről tételre mondanak valóban ellent
Brecht valamennyi későbbi elvének. Hadd
fussunk át rajtuk: nincs a műből való
kitekintés, a szerző közvetlenül nem
szólhat a nézőhöz, még monológ és félre
formájában sem, mert mindez nem
életszerű. Nincs direkt jellemzés, jel-
lemezni csak a dialógusokon keresztül
lehet. A körülményeket nem szabad el-
mondani, csak a cselekményből derülhet
ki. Nincs véletlen, nincs ugrás, minden-
nek következetesnek, logikusnak kell
lenni. Nincs verses forma, ez sem élet-
szerű. Nem szabad a cselekményt kom-
mentálni. A műben csak a drámához
szorosan hozzátartozó elemek szerepel-
hetnek. A színpadi idő nagyjából feleljen
meg az életben ehhez a cselekvéshez
szükséges időnek. És csak eredeti témával
lehet színpadra lépni, feldolgozással,
ismert témával nem. Es az alapelv: sem-
mit a színpadon, ami nem ugyanúgy van
az életben. Nem kell Brecht-szakértőnek
lenni annak felismeréséhez, hogy ezek az
elvek egytől egyig szinte pontos ellen-
képei Brecht egész dramaturgiai gyakor-
latának. A naturalista színháznak azt az
alaptételét pedig, hogy semmit a színpa-
don, ami nem ugyanúgy van az életben, a
színházművészetre Sztanyiszlavszkij
dolgozta ki.

Az elvek

Ezt a dramaturgiai és színházi naturaliz-
must akkor mások is tagadták és
megtagadták, de senki sem olyan
következetesen, olyan mélyről,
társadalmilag olyan tudatosan, mint
Brecht. Dramaturgiailag először
Pirandello, később a franciák (akik igazán
sohasem tudták befogadni a
naturalizmust), Amerikában O'Neill, de
legharciasabban talán éppen a német
expresszionisták (Toller), akik közé akkor
még Brecht is tartozott. Színpadilag pedig
Németországban Piscatorék, a
Szovjetunióban Mejerholdék, de persze
Európában a két póluson kívül mások is.
Mejerhold az „akadémiai színházak" és a
„baloldali színházak" harcában nem
szükségképpen, de hatalmi szóra elbukott.
Elbukott szükségképpen Brecht is
Hitlerékkel szemben. Mejerholdot később
rehabilitálta az idő. Brechtet is, de ő már
életében is sokat tudott tenni az új
színházért.

Nem akarok a kérdés részleteibe bele-
menni, de utalni kell rá, hogy Marx és
Engels Németországában történelmileg a
naturalizmus megjelenése sem véletlen és
kezdetben egyáltalán nem retrográd
jelenség volt. Új, forradalmi osztály tűnt

fel, és ez a társadalmi bajokra irányította a
figyelmet. A romantikus dráma és szín-
ház erre alkalmatlan volt. Királyok vagy
akár festői rongyokba öltöztetett koldusok
retorikus, zengőn deklamáló verses,
kosztümös világa a súlyos társadalmi ba-
jok látleletének felvételéhez sem temati-
kájában, sem színpadi eszközeiben nem
volt alkalmas. Az alsó néposztályok rossz
helyzetére kellett rámutatni a szín-házban
valósághű eszközökkel. És ezt tette szinte
az egész európai színház a tizenkilencedik
század második felétől az első világháború
végéig. Ekkor kezdett aztán elfordulni tőle
a színház itt dramaturgiailag, ott
formailag, amott filozófiailag, de olyan
következetesen, olyan minden, még
politikai oldalról is egységesen és
szervesen, mint Brecht, senki sem. Ritka
az olyan alkotó, aki ennyire harmonikus
egységben tudja kifejezni korát mind
elméleteiben, mind gyakorlatában. Brecht
valóban szinte az első perctől tudja, hogy
a látlelet kora lejárt, a diagnózis világos,
most már nem leírni kell a valóságot,
hanem megváltoztatni, és ehhez a
konzervatívvá vált naturalizmus sem
szemléletében, sem eszközeiben nem
alkalmas. A háború utáni forradalmak
világossá teszik, hogy a felszabadulni
akaró elnyomottaknak nem együtt-érzésre,
hanem cselekedetekre van szükségük. És
amikor jobban megismerkedik Marxszal,
már meg tudja fogalmazni a naturalizmust
félrelökő elveit is.

Mi ezeknek a lényege?
Természetesen nem a fogalmairól aka-

rok beszélni, azokat maga is többször át-
értelmezte, újrafogalmazta - ez filológu-
soknak való feladat -, hanem a lényegről.
Formai oldalról ez elég könnyen össze-
foglalható: megszüntetni a negyedik fa-lat,
„elidegeníteni" a színészt és a nézőt a
játéktól, eltüntetni azt az illúziót, hogy a
néző valódi életet lát, megakadályozni.

hogy beleéljék magukat a játékba. Csak-
hogy ez a kijózanítás konzekvenciákkal
jár. Ha meg akarjuk szüntetni a kulináris -
mondjuk, jobb híján, érzelmes - szín-
házat, elvek ide, elvmódosítások oda
olyan eszközöket kell találni, amelyek
beleélés sírvavigadása nélkül is felizgatják
a nézőt - ha már az élmény fogalmát el
vetettük mint elavult drámai színházi
tényezőt. És bizony ez az új színház a
színpadi eszközök olyan kincsesházát tárta
fel, amelyről Sztanyiszlavszkij nem is
álmodott. Mit nem is álmodott, hüledezett
tőle!

Brecht és Sztanyiszlavszkij
különbségeiről és egyezéseiről köteteket
írtak.



össze, ezek részleteivel én nem foglalko-
zom. Hogy Sztanyiszlavszkij megengedte
a színésznek a szereppel való foglalkozás
kezdetén, hogy kívülről nézze az alakot, és
csak a folyamatos azonosulás után jön mint
végső cél az átélés, míg Brecht a próba
kezdetén megengedte a színésznek, hogy
átélje az alakot, de csak azért, hogy aztán
vitatkozhasson és szem-beállhasson vele.
Ezért Sztanyiszlavszkij rendszerének
lényege a „mintha", Brechtének a „nem-
hanem". Hogy Sztanyiszlavszkij
alapegysége az egyéniség, Brechtnek
pedig „a legkisebb társadalmi egység két
ember" és így tovább. Nagyon tanulságos
összevetni Sztanyiszlavszkij és Brecht
optimizmusát és pesszimizmusát és
különféle állásfoglalásaikat, ha már néha
az embernek olyan érzése is támad, hogy
itt almát vetnek össze villanykörtével.
Mindenesetre én itt színházi szemléletük
különbségének lényegéről szeretnék
beszélni.

Az új a régi szemével

Ebből a szempontból a legtanulságosabb,
hogy ne mondjam a legizgalmasabb él-
mény elolvasni Sztanyiszlavszkij önélet-
rajzának utolsó előtti fejezetét (Haza-térés

és elutazás. Mint ismeretes, a Művész
Színház egy csoportját egy harkovi
vendégjáték során Gyenyikinék támadása
elvágta Moszkvától, és csak három év
múltán tudtak hazatérni. Sztanyiszlavszkij
leírja, milyen új színházi jelenségek
fogadták őket Moszkvában. Elképedve
sorolja el, miféle új eszközöket láthatni a
„baloldaliak" színházaiban. Ezek az
újsütetű művészek „nagy energiával, új
igényekkel, kívánalmakkal, eszményekkel,
tehetséggel, türelmetlenséggel és jó adag
önteltséggel" fejlődési fokokat akarnak
átugrani. De ezt, mondja
Sztanyiszlavszkij, nem lehet büntetlenül.
Az új követeléséhen, hogy „minden jó,
ami új", elképedve ismer rá a maguk
művész színházi kezdeteire, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ők előbb találtak ma-
guknak írót, Csehovot, ezek meg nem.
Igaz, hogy nem is nagyon keresnek.
Sztanyiszlavszkij azt várja, hogy olyan
írót keressenek, aki megrajzolja a modern
ember lelkivilágának tükrét, „az emberi
szellem életének azt a belső tartalmát,
amely nagy és mély, amely súlyos fájdal-
makból, harcokból, hőstettekből, véget
nem érő kegyetlen katasztrófákból, éh-
ségből, nélkülözésből és forradalmi küz-
delmekből született". Ehelyett mit lát?
Hogy ezeknek a színházaknak az eszközei
az ő igényeinek ábrázolására alkal-

matlanok. „Sem az akrobatika, sem a
konstruktivizmus, sem a kiállítás kiabáló
elemei, sem a plakátszerű mázolás fan-
tasztikus vakmerőségei, sem az egyszerű-
sítés, lemondás minden díszletről, ra-
gasztott orrok, az arcra pingált körök és
mindazok a külsőségek, túlzások, ame-
lyeket azzal a divatos szóval igazolnak,
hogy groteszk." Nagy érzéseket, nagy
szenvedélyeket csak nagy színészekkel
lehet kifejezni. A nagy színésznek ehhez
nagy, rendszeres elmélyülésre van szük-
sége. De a fiatalok türelmetlenek. Ha
nincs új írójuk, előveszik a klasszikuso-
kat. És mit művelnek velük! Azokat is az
új formák szerint játsszák! „A régi, de el
soha nem avultó Puskinból mégsem lehet
Majakovszkijt csinálni!" Író nincs, de ha
valakinek eszébe jut egy agitációs téma,
rögtön megrendezi a színpadján.
Sztanyiszlavszkij el is mesél néhány ilyen
csakugyan elég gyermekded játékot.
Mivel nincs elég jelentős színészegyéni-
ségük, aki magára tudná vonni a közönség
figyelmét, folytatja Sztanyiszlavszkij,
ahhoz fordulnak, „ami a szemet és fület a
leggyorsabban megragadja - a mi
szakmánkban ezt külsőségeknek hívják -
vagyis a mozgáshoz, a testhez (mezte-
lenséghez), a harsány hanghoz, a színészi
deklamációhoz, amelynek segítségével
megpróbálnak a színpadi ábrázolásnak
éles formát adni". Kételkedik benne, hogy
a proletariátusnak ez kellene. A közönség
oda szeret menni, „ahol nevetni és valódi,
szívből jövő könnyeket ontani lehet". Az
is elképesztő, hogy egy színész ugyanazt a
szerepet két, sőt három külön-féle
rendezésben is eljátssza, nem is hosszú
időn belül. „Ezek nem veszik figyelembe,
írja továbbá, hogy az emberi természetet
nem lehet megváltoztatni, és hogy test
nem élhet lélek nélkül." Egyszóval,
mintha Brecht valódi ellen-fele volna.
Pedig ez még csak 1922-ben volt. A
Művész Színház ezután külföldi útra
megy, és 1924-ben tér vissza. Szta-
nyiszlavszkij ismét szembe találja magát
az új színházzal. Csodálkozva látja a köz-
ben elszaporodott új színházak sokféle-
ségét, amelyek azonban ugyanazokat az
imént leírt eszközöket használják, „de
bámulatos képességgel, hogy minden
idegen elemet a saját színpadukhoz és
előadási lehetőségükhöz alkalmazzanak".
Mik ezek az „idegen eszközök? Konst-
ruktivizmus, emelvények, groteszk a
díszletekben, kosztümökben és rendezés-
ben, de tehetséggel és művészi élességgel,
teszi hozzá Sztanyiszlavszkij. Vakmerően
megtervezett maszkok arany és ezüst ha-

jakkal, az arc futurisztikus színezése,
gittel felragasztott papírlemezek minden
színházban. Sztanyiszlavszkij művész.
Nem a tehetséget vonja kétségbe. Mikor
megnézi Mejerhold előadását, minden
idegenkedése ellenére nem tudja eltit-
kolni, hogy nagy tehetségnek tartja.
Nagyon tetszik neki Mejerhold nyitott
színpada, és hogy a színpad hátterét
megmutatja a közönségnek is, ezzel - és
az ehhez alkalmazott világítással - a szí-
nész nagyobb hangsúlyt kap. Különösen
imponál neki Mejerhold színészeinek
univerzális képzése: akrobaták, énekesek,
táncosok, szavalók, pamfletisták
(kabarészínészek), bohócok, szónokok,
konferansziék, politikai agitátorok. Min-
dent csinálnak, külön-külön gyengébben
ugyan, mint ezeknek a műfajoknak a
specialistái. De végül is minek ez ? Szíve-
sen megdicsérné ezeknek az újításoknak
fantáziadús feltalálóit, mondja, ha félre
tudná tenni a fenntartásait. De ő ezt az
egész színházat unalmasnak, sivárnak - és
itt valami nagyon meglepőt állít, amire
még majd visszatérek -, réginek, ósdinak
tartja, és a nagymama színházával
példálózik. Művésziparosok színháza, ami
most átmeneti divat lett. Végül is ennek
három következménnyel kell járnia, fejti
ki. Először is: színészi játékkal kellene
igazolni a rendezés szemtelenségig
kihegyezett művészi formáját. De ez
megoldhatatlan, ezért nem adott az új
színház egyetlen új nagy színészt sem.
Másodszor: vagy régi költőket kellene az
új módra játszani, vagy teljesen meg-
szabadítani a színházat a költőktől, és
színésszel mondatni el mindent. Mert
ehhez nem kapnak új költőt. Harmadszor:
az előadott régi műveknek ki fogják tépni
a lelkét, és politikai vagy más utilitárius
tendenciát ültetnek helyébe.

A gyakorlat és eredményei
Nem folytatom. A kép elég világos. A
berlini rendezvények között láttam a

Mahagonny opera Komische Oper-beli
előadását. Az elején a szoprán egy erkély-
páholyból mászik le a színpadra - ének-lés
közben. A szerelmi kettőst egy függő-
hintán éneklik miközben hajtaniok is kell
a hintát. Mit szólna mindehhez Szta-
nyiszlavszkij, mikor még nem is olyan
nagyon régen az Operettszínház akkori
vezetői - egyébként tiszteletreméltó,
hozzáértő emberek, hiszen Sztanyiszlav-
szkij sem volt éppen dilettáns - szörnyül-
ködtek, hogy egy operett fiatal vidéki
rendezője egy faágra ültette a bonvivánt
és a primadonnát kettősük eléneklésére.



Hogy hogy lehet így énekelni. Fölösleges
itt az olyan univerzális fizikai és ábrázo-
lási teljesítményre képes színészeket em-
legetni, mint mondjuk Ekkehard Schall
vagy Vlagyimir Viszockij, de innen
visszanézve úgy tűnik, hogy nem a „bal-
oldaliak" voltak türelmetlenek, hanem
Sztanyiszlavszkijnak nem volt türelme
kivárni, amíg ezek kiérlelik új színészeiket
és íróikat, mondjuk Majakovszkijt és
Brechtet. De ez a kisebb hiba. A nagyobb,
hogy a kormányzatnak sem volt türelme
hozzá. De nem személyi kérdésekről
akarok beszélni.

Mielőtt röviden összefoglalnám, ha
egyáltalán szükség van rá, miben látom
ennek a brechti színháznak a lényegét,
éppen itt hadd vessek még egy utolsó
pillantást Sztanyiszlavszkij naturalista
színházára. Ez a színház éppen úgy harc-
ban született, mint a brechti, a romantikus
színház éppen úgy elszörnyedt tőle, mint ő
a brechti színháztól, de változtatásaival
annyi maradandót hozott, hogy ezek
nélkül a mai színház már el sem kép-
zelhető. Kitágította a témát, rehabilitálta
az életigazságot, szakított a semmit-
mondó ékesszólással, a hamis erkölcsi és
irodalmi csillogással, a virtuózan csi-
lingelő versmutatványokkal, és ragasz-
kodott a mindennapi valóság igazságához.
Ezt adta ez a színház az írónak.
Természetesen a romantika mindebben a
színház dekadenciáját látta. A Szta-
nyiszlavszkij-féle színház kiküszöbölte a
színészi játékból az egyénieskedést, a bra-
vúros teatralitást, hangröcögtetést, sza-
valást, tirádát, a súgólyuk előtti nagy
szólókat, helyette gyakorlatilag is, elmé-
letileg is megtanította a színészt elmé-
lyedni önmagában, az ábrázolt alak igaz-
ságában, hogy a hétköznapi alakoknak
éppen úgy, mint a klasszikus hősöknek
meg tudja teremteni életbeli hitelességét.
A színészi virtuozitás hatása helyett a
színészi egyéniség vonzását, elnagyolás
helyett a színészi részletmunka örömét és
győzelmét adta a színésznek. És mit adott
a rendezőnek? Először is feladatot. Addig
nem is igen volt szükség rendezőre, a néző
a nagy szólókért, a nagy színészi, énekes
vagy táncos produkciókért ment
színházba. A naturalizmus terem-tette meg
a színházban az együttest (természetesen
nem szervezeti, hanem mű-vészi
értelemben), vagyis az együttes játékot. A
színpadon szerepet kapott a csend, a néma
játékok, a tekintetek, a szereplők
egymáshoz való viszonya, a csoportos
személyzet, egyszóval az atmoszféra.
Fontos lett a hitelesség díszlet-

ben, kellékben, ruhában, de ennek bizto-
sítása, összhangjuk rendezői feladat lett.
Végül a rendező dolga lett biztosítani,
hogy a színpadi élet fókusza a színpad,
nem a nézőtér, nincs magakelletés, maga-
mutogatás. És a közönség mit kapott?
Hogy ne látványosságot keressen a szín-
házban, hanem elmélyedést, ne a csillo-
gást értékelje, hanem a legkisebb részle-
tekig pontos kidolgozást és mindenek
felett az életigazságot.

Mindezzel szemben mit hozott a brechti
színház? Először is lebontotta a negyedik
falat, amivel a Sztanyiszlavszkij-színház
biztosította, hogy a játék fókusza a
színpadon legyen. Bevonta a közönséget
úgy, hogy részben közvetlenül is szólt
hozzá a színpadról, részben úgy, hogy
levitte a játékot a színpadról a nézőtérre,
de úgy is, hogy megszüntette a
különbséget nézőtér és színpad között.
Visszaadta a színpadi látvány és
mozgalmasság szerepét. Díszlet, jelmez,
kellék már nem csupán a hitelesség ked-
véért van a színen, hanem az előadás
éppen olyan szerves eleme, mint a hang
vagy a színész játéka. V a g y a mozgás. A
zene és ének a prózai színházban is
visszakapja ősi rangját; naturalista szín-
ház prózai előadásban csak akkor szólal-
tatott meg zenét, ha azt az életszerűség
megkövetelte. Az intim pszichologizálás
helyett harsányabb, extenzív színészi játék
született. A rendezőnek nem annyira az
lett a dolga, hogy kitalálja, mit is akart az
író mondani, hanem joga lévén saját
mondanivalóhoz, hogy ő mit akar az
előadással a nézőnek mondani. Ennek
alárendelheti az előadás minden elemét, az
írót, a színészt, a látványt. Az eredetiség
nem kritérium, a színpadi anyag nem
tulajdon, az egyedüli mérce a rendezői
szándék kivitelének eredményessége. A
Sztanyiszlavszkij-színház előadása első-
sorban a színész fantáziájára, a brechti
színházé elsősorban a rendező fantáziáj ár a
épül. A Sztanyiszlavszkij-színházban a
rendezői fantázia elsősorban az interp-
retálásra irányul, a brechti színházban
elsősorban a kitalálásra. A brechti szín-
ház sokkal inkább összművészet, ezzel
pótolja a közvetlen érzelmekre számító
„kulináris" hatást. Ehhez persze univer-
zálisan képzett színészek kellenek, akik
akrobaták, énekesek, egyszóval igazi
mimusok. Már nem elég, ha a színész egy
asztalnál intelligensen és mélyen-szántóan
tud ülni vagy beszélni, emellett még sok
egyebet is kell tudnia. (Annak idején
Rajnai Gábor a Faunban ezzel az
akkoriban meglepő sokoldalúságával,

akrobatikus mozgáskészségével tűnt fel,
de a naturalista Vígszínház ezt a képessé-
gét soha többé nem vette igénybe.) Ter-
mészetesen a felsorolást tovább is lehetne
folytatni, például hogy a brechti színház a
naturalista atmoszféraábrázolás helyett a
cselekményen kívüli társadalmi erőket és
környezetet is igyekszik megmutatni a
színpadon és így tovább, és alaposabb
tanulmányban nemcsak az egyes elemek-
ről, de azok geneziséről és összefüggé-
sükről is érdemes volna beszélni.

Feladat és társadalmi igény
Említettem, hogy ezeknek a hatásele-
meknek jó része Sztanyiszlavszkij szemé-
ben régiesnek tűnt. Ez a furcsaság azonban
természetes. Hiszen ezek közt az elemek
között több olyan van, amely őt azokra a
hatásokra emlékeztette, amelyek ellen ő
annak idején teljes erővel küzdött. És
persze nemcsak ő, hanem vele együtt és
tőle függetlenül mások is, mert akkor ő is,
mint később Brecht, csupán a kor már
létező igényét, sőt gyakorlatát kodifikálta.
A különbség persze az, hogy
Sztanyiszlavszkij már egy kiérlelt gya-
korlatot kodifikált, Brecht pedig kezde-
ményező volt kellő tapasztalat nélkül,
ezért is kellett rendszerén a gyakorlat
hatására annyit módosítania. Ilyen régi-
nek tűnt például az extenzív magatartás az
intenzív színház helyett, ilyen, hogy
Sztanyiszlavszkijék a közönséget külsőleg
távol tartották a játéktól, hogy a kép-
zeletében azonosuljon vele, az új színház
pedig most újra a közönség felé fordul.
Még a harsány színpadi beszéd is mintegy
„visszaköszönt" Sztanyiszlavszkijnak. A
naturalizmus előtt kötelező volt a szí-
nésznek a harsány, zengő hang. A natura-
lizmus az életszerűség jegyében nemcsak
a motyogást tűrte el, de még beszédhibás
vagy rossz orgánumú színészből is vezető
művész válhatott. Most, mint ismeretes,
Brechtnél különös, szinte politikai
jelentőséget nyer a beszédkultúra, nem
szólva arról, hogy még énekelni is kell
tudni. És így tovább, és így tovább.

Brecht nemcsak azért a legnagyobb
alakja ennek az újfajta színháznak, mert
Dürrenmatt-tól Peter Weissig ennek a
színháznak minden írója, Strehlertől
Ljubimovig szinte minden jelentős ren-
dezője, sőt a naturalizmusba így vagy úgy
beleragadt egész országok színházi kul-
túrája vallják őt ösztönzőjüknek, meste-
rüknek, az új útra elindítójuknak, de el-
sősorban azért, mert ennek az új színház-
nak egyszerre tudott írója, teoretikusa és
gyakorló mestere lenni. (Sztanyiszlav-



szkijnak, mint ahogy maga is mondja,
ehhez még Csehovra is szüksége volt.)
Ennek ellenére senki sem gondolhatja
természetesen, hogy ez a fajta színház,
unikumként a színháztörténetben, most
már örök. Brechtben csodálatos volt a
hajlékonyság, hogy eszközeit és módsze-
reit új és új viszonyokhoz igazítsa, de egy
színháztípus sorsa már nem személyek
kérdése, ez összefügg a történelem, a tár-
sadalom alakulásának szükségleteivel. Ez,
mindig is így volt. Annak idején Szta-
nyiszlavszkij eszközeire volt szükség,
hogy Csehovot játszani lehessen, hiszen
ugyanaz a Csehov bukott meg előzőleg a
Kis Színházban, akit a Művész Színház
diadalra vitt. De Hauptmannt és Ibsent
sem tudtak játszani az akkori orosz szín-
házak (vagy francia és olasz vendégtársu-
latok) deklamáló stílusában. Maga Brecht
is azt írja, hogy nem lehet egy színházi
Formát feladatától függetlenül megítélni.
Az ő Galileijét vagy Visnyevszkijt sem le-
het Sztanyiszlavszkij-módra eljátszani.
Mejerhold is jól látta, hogy nem tud Ma-
jakovszkijt Sztanyiszlavszkij eszközeivel
bemutatni. A brechti színház sorsa is attól
függ, milyen feladatokat tűz ki a
történelem alakulása a színházak számára.
Pusztán színházi oldalról tekintve azonban
az a kisebbik veszély, hogy egy szín-lázi
stílus egy bármilyen kiemelkedő előadása
vagy előadásmódja múzeummá ;agy
kötelező kánonná válik. Magam még
láttam - több mint húsz évvel
Sztanyiszlavszkij halála után - a Művész
Színház egy még Sztanyiszlavszkij
rendezte Három nővér-előadását,
amelyben a három nővért játszó
színésznők egyikének életkora annyi volt,
mint a darab szerint

három nővér életkora együttesen.
Művészet ide, kegyelet oda, nehéz volt
viszolygás nélkül végignézni, de nem a
színésznők életkora, hanem az egészből
áradó korszerűtlenség, avultság poros
plüss-szaga miatt. Amint a berlini
tanácskozás német felszólalóinak
indulatábból hallatszott, ilyen káros
tendenciák érvényesülnek több mint húsz
évvel Brecht halála után is.

stílus problémája
itt egy már-már mulatságos jelenség-e

ütközünk. Az a Bertolt Brecht, aki
tagadta a műalkotás magántulajdon-jelle-
gét (természetesen művészi értelemben,
nem gazdaságilag), szabadon nyúlt
Shakespeare-hez, Lenzhez, minden élő s
halott szerzőhöz, átírt, beleírt, újraírt,
ebből sok baja is származott, plágium-
erek szakadtak a nyakába, de nem érde-

kelte. Saját írói szövegeire sem volt ké-
nyes, maga is átírta, ha kellett próbákon
is megváltoztatta. Ugyanakkor, mint a
rendezők mondják, rendezői elképzelé-
seit nem lehetett megváltoztatni. Mai
napig sem. Vajon ez is hozzátartozik az
új színház természetéhez, vagy ez már
valami ellentmondás ? Mert hiszen pél-
dául Ljubimov is, aki Shakespeare-t át-
írja, kiegészíti, azt nem tűri, hogy a szí-
nész az ő elképzelését megváltoztassa.
Nem csupán a vígszínházbeli ellentétekre
gondolok, mert ott az összeütközésnek
más okai is voltak. De Ljubimov ezzel a
magatartással egyáltalán nem áll egyedül,
tudunk róla például, hogy a Théâtre
Ouvert fiatal színészei rendező nélkül
mutatják be előadásaikat, mert megelé-
gelték a rendezői „önkényeskedést".
Visszatérve az „eleven múzeumhoz", az
előadások megörökítésére ma már ott a
filmszalag, a színpadon való kanonizálás-
nak, a természetellenes túlélésnek vagy
túl élésnek azért, bármilyen kegyelettelen
is ez, előbb-utóbb véget szoktak vetni.

A nagyobb veszély, amikor egy színházi
törekvés stílussá lesz. Ezen azt értem,
hogy vívmányai kiürülnek, művészi for-
mákká válnak, elvesztik társadalmi funk-
ciójukat. Ez szokott lenni a legnagyobb
veszély. Mikor, mondjuk, az elidegenítés
követelménnyé válik, amikor - mivel ez a
rendszer egyik alapja - ha kell, ha nem,
törik-szakad valahogyan érvényesíteni
kell. Holott az elidegenítés már az egész

világban otthon van, nincs értelme min-
denáron erőltetni, mert nincs mi ellen.
Vagy összedobálni, vagy átírni egy
klasszikus szöveget csak a stílusért, mikor
a rendezőnek nincs is vele önálló mondani-
valója, csupán ebben a színházi alakzatban
joga van hozzá. Vagy férfit indokolatlanul
nővel játszatni és így tovább. Mikor a
naturalizmuson túllépett az idő, történelmi
múlt lett. De megmaradtak olyan
vívmányai, amelyek bekerültek immár
minden idők színházi gyakorlatába mint
magától értetődő elemek: a szín-padi
igazság fogalma, az együttes játék, a
színészek felkészülése stb. Azt lehetne
mondani, hogy az új színházat csak Szta-
nyiszlavszkij ellen lehetett megcsinálni, de
Sztanyiszlavszkij nélkül nem. Nyilván ez
lesz a brechti paradoxon is. Mert az ő
színháza is, bármennyire túllép rajta majd
az idő, olyan eredményekkel gazdagította
az európai színházat, amelyek nélkül az
már nemigen lehet el. Aligha lehet többé
rendezőt arra kényszeríteni, hogy mondjon
le a saját mondanivaló jogáról. Nemigen
lehet többé természetellenesnek tekinteni
azt a színházat, amely közvetlenül fordul a
közönségéhez, vagy legalábbis nem tesz
úgy, mintha a néző nem is volna jelen.

Brecht 1931-ben


