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Az első Brecht-
rendezés után

Beszélgetés Brigitte Soubeyrannal

- Kezdjük ott, hogy Brecht az Egy fő az egy
fő írásakor egy új típusú ember születéséről,

reményéről elmélkedik, aki nem tűri el, hogy a

gépek megváltoztassák, hanem ő fogja
megváltoztatni a gépeket -, olyan embertípus-
ról, akinek mindenekelőtt emberi arca lesz. A
darab azonban nem erről szól. Főhőse Galy
Gay éppenséggel ellenpélda. Átlagemberből
tömegemberré szerelik át, harcoló géppé . . .
Miféle aktualitása lehet ma ennek ?
 Brecht feljegyzéseiben, naplójegy-

zeteiben - melyekből kis füzetet állítottunk
össze a népszínházi előadás szereplői
számára - többször is megfogalmazza, ki
is voltaképpen ez a Galy Gay. Bár-mihez
tud alkalmazkodni. Óvakodik attól, hogy
véleményt nyilvánítson. Javíthatatlan
opportunista. Lényegében azzal él tehát
vissza, ami az embert az állati sorból
kiemelte - a gondolkodással. S ez a típus
ma sem ismeretlen.

Előadásunk azonban nem csak ezt
akarja bemutatni, hanem azt is, hogy egy-
felől aktualitása van a darab politikai hát-
terének (gondoljunk csak a terrorizmus-ra,
az olajháborúra, az újkeletű fasizmus-
nosztalgia-hullámra), másfelől realitása
van annak az „üzletnek" is, amibe a Galy
Gay-sütetű ember belekeveredik. Galy
Gay-nek a halvásárlástól az elefántvásárig
megtett útjában, ebben az ironikus
példázatban például ráismerhetünk arra,
amit manapság a fogyasztási cikkek ter-
rorjaként élünk át. A több, a nagyobb, a
tekintélyesebb iránti bűvöletről van itt szó,
arról, hogy e javak megszerzése presztízst,
személyiséggyarapodást ígér. Ám
miközben alkalmazkodunk hozzá, feladjuk
magunkat, átszerelhetővé válunk.

- Erre utal az a jelenet, amikor a Galy Gay-t
játszó Iglódi kis várat épít maga köré
söröskonzervekből és szivardobozokból, s bár
eltávozhatna még Begbick kantinjából, ahol
veszély leselkedik rá, mégis ottragad.
 Igen, de ottmaradásának más oka is

van. Kezdi jól érezni magát a gépfegy-
veresek, a „három érzelemmérnök" között,
akiknek az erőszak és fortély nem
kizárólagos eszközük arra, hogy Galy
Gay-t átváltoztassák Jippé, a katonává.

Régi darabjai átnézésekor ezt úgy fogal-
mazza meg Brecht, hogy Galy Gay a
hamis kollektíva, „a banda" bűvkörébe
kerül itt, amely - a kispolgároknak az
érett, valódi társadalmi közösség iránti
tétova vágyát aknázza ki. Brecht az énjét
feladó embert elsősorban nem szá-
nandónak, hanem mulatságosnak és hát-
borzongatónak mutatja be, hiszen az ilyen
ember nem erőtlenné, hanem éppenséggel
erősebbé válik.
 A rendezés legharsányabb, legagresszí-

vebb pillanata éppen ennek a „kollektívának"
színrelépése, illetőleg kimasírozása. Egy kör
bezárulását érezzük itt. Ezen a ponton azonban
az előadás - mely úgy tűnik, a két ismert
szövegváltozat közül az 1931 eset követte -, a
kemény és nyugtalanító be-fejezéshez némi
feloldást adott Begbick záró-mondataival. Ez
Soubeyran változata lenne?

- A Brecht-archívumban nem kettő,
hanem több változata is van az Egy fő az
egy főnek. A befejező passzust a darab
egyik korai változatából vettük át. Brecht
ezt eredetileg vetített szövegnek szánta.
Jelentősebb dramaturgiai változtatás -
néhány ritmikailag indokolt jelenet-
összevonáson kívül - még kettő van az
előadásban. Nem hozzuk vissza a második
részben Jipet, akinek személyiségé-be
Galy Gay beköltözik, és Fairchild alias
„Véres ötös" őrmester sorsát is ott
fejezzük be, amikor civilként megjelenik
Begbick kantinjában, s a három gép-
fegyveres agyonveri.

- Ez szép húzás, mert így kiderül, hagy

Fairchild sorsa magába foglalja, képvisel-heti
Jip sorsát is.

- Úgy van ... Galy Gay-hez képest a
fordított utat járják be mindketten.
Egyenruha nélkül kiszolgáltatottá válnak,
megsemmisülnek.

- Ha már Fairchild őrmesternél tartunk,

megkérdezem, van-e valami „mélyebb", jel-
képesebb értelme annak, hogy ezt a szerepet
Jobba Gabira osztotta?
 Jobbának sem a maszkja (fekete

szemüveg, bajusz, hangsúlyozott szem-
árnyékok), sem a mozgása nem árulhatja
el, hogy ezt a szerepet ő játssza. A néző
erről csak a színlapon értesül. Ami a
szereposztási ötletet illeti, ezt félig-med-
dig a kénytelenség is diktálta. A Nép-
színházban sok az ensemble-játékos, és
viszonylag kevés a protagonista. Min-
denképpen szükségem volt négy külön-
böző karakterű gépfegyveresre, mert arra
törekedtem, hogy egy húron perdülésük
mellett típusbeli különbségük is
kiderüljön, Tolnait mint Fairchildet pél

dául ezért nem vehettem számításba.
Másfelől Jobba túlságosan is kézenfekvő
megoldás lett volna a markotányosnő,
Begbick szerepére. Elképzeléseimben erre
sokkal jobban illett Törőcsik alkata.
Jobbát előző szerepeiből ismertem, tud-
tam, hogy a keménység, férfiasság mellett
játékában megvan az a lágyság is, amely a
szerep megformálásához szükséges.
Eleinte tartott a feladattól, de az előadás őt
is, engem is meggyőzött arról, hogy
helyes volt a választás. Fairchild
ellentétessége, a férfias és nőies
princípium tökéletes egységbe ötvöződött
nála.
 A színészválasztáson túl milyen speciális

feladatot jelentett magyar színészekkel
dolgozni? Nem először szerez tapasztalatot
erről, hiszen Örkény Macskajátékának ren-

dezésekor a Volksbühnében Sulyok Mária volt

az egyik főszereplője ...
- A leglényegesebb eltérés a színházi

struktúrák közötti különbségekből fakad.
Nálunk - éppen a Brecht és később Besson
által megteremtett alapokon - fokozottabb
érvényessége van az ensemble-munkának,
a színházi kollektivitásnak, egyfajta
kézműves szellemnek. Brecht mindig
szerette maga köré gyűjteni a
munkatársakat. Besson színházának is
tudja minden tagja, hogy amit csinál, azt
egyedül ő tudja megcsinálni. Ez egy-
szersmind azt is jelenti, hogy a maszk, a
jelmez, a díszlet, a színészi játék nem
izolált részei a születendő előadásnak,
hanem kölcsönhatásban alakulnak ki,
folyamatos próbáknak alávetve. Em-
lékszem viszont, mennyire váratlanul érte
Sulyok Máriát a Macskajáték első próbáján
az, hogy nem munkaruhájában, hanem
végleges színpadi ruhájában kell
próbálnia.

 A z t hiszem, a Brechttel való kapcsolata

is más a magyar színészeknek.
 Valószínű, hogy odahaza egy meg-

csontosodott Brecht-hagyománnyal,
muzeális tradícióval kell szembenéznünk,
itt a felemás elképzelésekkel és félreérté-
sekkel. A népszínházi kollektíva bizonyos
értelemben közel áll ahhoz a szín-házi
struktúrához, ami nálunk van. Ám ezen
túlmenően legkönnyebb dolgom azokkal a
színészekkel volt, akik kijárták a Major
Tamás-féle Brecht-iskolát, Törőcsik
Marival és Iglódival, akiről azt is
elmondom, hogy az általam látott
legideálisabb és legjobb Galy Gay. -
Színészei láthatóan felszabadultan játszanak ...

- Miután tisztázódnak az előadás fő-



kérdései, az én szerepem gyakran csak az,
hogy figyelek, szabadjára engedem a
színészeket, megérzem azt a pillanatot,
amikor közbe kell lépnem, át kell len-
dítenem őket egy-egy akadályon.

 A gesztikus és pantomimikus elemek
gazdagságán, kimunkáltságán túl - rendezé-
sének egyik legszembetűnőbb vonása, hogy vál-
tozatosan és merészen keverednek benne a ki-
fejezőeszközök. A pagoda ostromakor például
hangszóróból halljuk a fegyverropogást, s
megvonaglanak a papírfalak, Amikor azonban
Galy Gay-t „kivégzik", fegyverekből dördül a
sortűz. Vagy: a katonák csak „mímelik az
evést, míg a félájult Galy Gay-t valóban
megetetik. S bádoglavórból paskolja a vizet
meztelen felsőtestére. Mi a funkciója ezeknek a
stílusváltásoknak?
 Amit itt észrevett, arra én nem mint

stílusra gondolok. Amikor bizonyos ese-
mények vagy folyamatok csupán jelezve
vannak, annak az lehet az oka, hogy ke-
vesebb hangsúlyt érdemelnek. A szín-
padi realizmus ezzel szemben akkor je-
lentkezik, amikor ki akarunk emelni
valamit. Nincs jelentősége, hogy mit s
hogyan esznek a géppuskások a kantin-
ban. Ám amikor az alélt Galy Gay-t meg-
etetik, az kiemelt gesztusként jelenik
meg. Szája, mint kitátott madárcsőr,
mozdulatlan. Csak vegetatív funkciói
működnek. Itt nem szorítkozhattunk
jelzésekre, be kell mutatni a dolgot.
Ugyanez a helyzet a terrorista kommandó
sortüzével is: a színpadi realizmusnak
megfelelően kell eldörrenniük a lövé-
seknek, mert hiszen, ha nem is történt
gyilkosság, tudnunk kell, hogy történ-
hetett volna.

 Az Egy fő az egy fő előadásából
erősen emlékezetünkbe vésődik a mozgások
karakterisztikussága, kifejezőereje. Különösen
a főszereplő, Iglódi játékában érvényesül ez,
aki Galy Gay átalakulását mozgásának teljes
metamorfózisával teszi érzékletessé. Talán
Soubeyran rendezői egyéniségét is itt érhetjük
leginkább tetten.

 Engem valóban a tánc és a pantomim
vezetett el a színházhoz. Volt férjem, Jean
Soubeyran is pantomimes volt, aki annak
idején Franciaországban, az NSZK-ban, az
NDK-ban vándorolt pantomimtársulatával.
Bemutatókat, tan-folyamokat is tartott az
NDK-ban, a Berliner Ensemble-nál is. Így
kerültünk összeköttetésbe Bessonnal is.
Sokáig fontolgattuk, hogy végleg leszerző-
dünk Brecht színházához. Erre azonban
sajnos már csak pár hónappal Brecht
halála után került sor. Brecht nem élt,

elevenen élt még azonban a Berliner
Ensemble nagyszerű előadásaiban. Ké-
sőbb Bessonnal én is átkerültem a
Deutsches Theaterhez, ahol mint panto-
mimes közreműködhettem Besson bír-
nevessé váló rendezéseiben, nevezetesen
Arisztophanész-Hacks Békéjében, Svarc
Sárkányában, Szophoklész-Müller-Höl-
derlin Oidipusz tirannoszában, Hacks Szép
Helénájában.

- Most már mint a Volksbühne rendezője s
színészpedagógus, mi az, amit legfontosabbnak
tart Besson hatásában?

- Teljes mértékben a tanítványának
érzem magam. Mellette tanultam meg,
hogy a színházi mesterséget mint egységet
lássam. De mindenekelőtt két dologban
érzem különösen fontosnak a szerepét. A
maszkkészítés, a maszkban rejlő
lehetőségek felfedezésében és a kórusnak
a hagyományoktól eltérő használatában.
Besson előadásaiban a kórus rituális
funkcióját, ősi megnyilvánulási formáját
kapta vissza. (Az Oidipuszban például egy
afrikai táncos tanította be, irányította a
kórus mozgását. Teiresziász ugyanitt mint
afrikai varázsló, sámán jelent meg.)
Ezeknek a hatásoknak bizonyára mostani
munkámban is konzekvenciái vannak.

- Egy kicsit Bessonnak köszönhető ez a
mostani rendezése is. Hiszen az ő Szecsuáni-
jának budapesti bemutatóját követően, baráti
beszélgetés közben született meg első budapesti
vendégrendezésének terve. Ami azonban,
gondolom, nem első Brecht-rendezése.

- Az első. A berlini rendezők kezét
ugyanis furcsa módon megköti az a szi-
tuáció, hogy Brecht örökösei a Brecht-
darabok berlini rendezési jogát kizáróla-
gosan a Berliner Ensemble részére tartják
fenn, ahol a félreértett hagyomány-
tisztelet, a Modellbuchok rekonstrukci-
ójával kívánja ápolni Brecht szellemét. Ez
az állapot tette lehetetlenné egyéb-ként
Besson helyzetét is, aki egyetlen Brecht-
rendezését, a Szecsuánit, még Weigel
személyes megbízásának köszönhette.

A népszínházi bemutatót követő bú-
csúztatón, ahol Soubeyran kis testületet
jelölt ki az előadási fegyelem fenntartá-
sára, a társulat azzal válik el a rendező-
nőtől, hogy első Brecht-rendezését to-
vábbiak is követik.

GERVAI ANDRÁS

Beszélgetés
Kertész Ákossal

- Miért ír drámát?
- „Hja, oly erő ez rajtam, testvér - el nem
mondhatom."

Elnézést kérek, amiért Füst Milán-
idézettel válaszoltam, de szebben úgyse
bírnám megfogalmazni. Igaz, a kérdés,
melyre Füst Milán IV. Henrikjében az öreg
Fülöp ezekkel a szavakkal felel, nem az,
hogy „miért ír drámát ?".

- Milyennek látja a mai magyar színházat, mi
a véleménye róla?
 Ha komolyan venném a kérdést, csak

több kötettel tudnék válaszolni. Emellett
úgy érzem, nem vagyok illetékes.
Előadták három darabomat, meg-értem
egy tucat hazai bemutatót (a külföldiek
nem tartoznak ebbe a tárgykör-be), hat-hét
éve sűrűn előfordulok a szín-házak
környékén, de ez nem elég ahhoz, hogy
ebbe a darázsfészekbe belenyúljak.
 Véleménye szerint van-e Magyarországon

a drámaírásnak valamilyen akadálya?
 Van. És ebben a kérdésben mint

drámákat író ember talán illetékesebb
vagyok.

Mindenekelőtt: az a körülmény (amire
olyan nagyon szeretünk hivatkozni), hogy
a mai magyar valóságból hiányoznak az
éles drámai konfliktusok, nem akadály. Ha
ez így van, akkor ez, a konfliktusok
hiánya és a konfliktusok iránti belső igény
közötti konfliktus a dráma. A magyar
drámaírás tényleges akadályait viszont
három csoportra osztanám.

- Melyek ezek?
 Az első és legfontosabb akadály

színházaink, pontosabban a magyar szín-
játszás állapota. Minden író, ha bevallja,
ha nem, azzal a céllal ír darabot, hogy azt
elő is adják, tehát az író kénytelen a
színház igényelnek megfelelően dolgozni.
Minél járatosabb a szakmában, annál
inkább. Mármost, ha semmi nincs, ami a
színházakat megcsontosodott, el-avult
játékstílusuk, korszerűtlen szemléletük
állandó megújítására kényszerítené, ha
egy-egy tehetséges és lelkes rendező
egyéni ambíciói megtörnek a színház
belső munkarendjén és munkamorálján, a
színészek hajszoltságán és fáradtságán, a
vezetés érdektelenségén és közönyén, a
közönség törvényszerű igénytelenségén


