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it is tudunk mi már a halálos
szerelemről? A kérdés banalitását
csak démonikus fel-hangja
mentheti: ha az „arzénes asszony"

története nyomán kell ismét összemérnünk
ezeket az ilyenkor oly kevéssé schopenhaueri
szinonimákat: szerelem, élet, halál. És ha ennek
eredendő, feltétlen aktualitását vakító
élességgel villantja fel egy - a történelem-ben
szinte napjainkig tipikusan ismétlődő - bűn-ügy,
s a mindenkori rendőrségi hírekből kell egészen
természetesen a mitológiára pillantanunk: a
szerelem eredendő szabadsága és a míto-
szokból ismerős belső egyesülése keresi, min-
denáron, a maga beteljesülését, s a mindenáron

itt egyáltalán nem puszta szófordulat. Amikor pe-
dig ezt az, úgymond, német mélytudatból kell fel-
színre hozni, mégpedig olyan pimasz magabiz-
tossággal és történetbölcseleti hányavetiséggel,
amellyel ezt Fassbinder tenni szokta - úgy szin-
te helyet cserél a csaknem elviselhetetlenül vég-
letes: a „természetesen pervertált" az érvényte-
len és feltétlen társadalmi normával, melynek
másféle perverzióit a törvény és megszokás sza-
vatolja.

Minden jelentősebb kultúra mélyrétegeiben
ott vannak a romjai annak a bizonnyal egyete-
mes mítosznak, mely férjgyilkos asszonyokról
szól. De a banalitás-filológiánál, az ismétlődő
rettenetnél lényegesebb ennek vallomása a
másként kifejezhetetlen vágyakról vagy félel-
mekről éppen: hogy létezik az odaadásnak olyan
hőfoka, melyen minden feláldozható a másikért
- s ezért attól is minden elvehető; s hogy egyes
állatfajok szokásain túl akár álmainkból is isme-
rős lehet az ölelés nyomán, szinte annak konklú-
ziójaként kioltott élet - s ez egyáltalán nem tűnik
sem érthetetlennek, sem aránytalannak egy
mindenen túlnövő szenvedélyben. Mindezt pe-
dig csak követhetik a szerelem belső logikájában
rejlő további paradoxonok.

Mi sem idegenebb azonban Fassbindertől,
minta játék efféle paradoxonokkal. Nem: ő csak
fel akarja tárni ezeket a szívesen feledett ellent-
mondásokat, s azért választja éppen ezt a min-
den korban aktuális archaikus mítoszt, hogy az
antik tragédiák szükségszerűségével szegez-
hessen egymásnak kétféle igazságot - ahol
mindkettő vitathatatlan, s mindkettő halálos. Hi-
szen történetében Geesche asszony vétke ép-
pen az lehet, hogy nem hajlandó vagy pontosab-
ban: nem képes elfogadni a szerelem elzüllesz-
tésének társadalmi rutinját, azt, amely a szerele-
mért elviselt megaláztatásokkal, gyötrelmekkel
pedig még összefér, sőt: feltételezheti akár a kí-
nokat, de ha az érzékek heve csillapulni készül,
ha már nem adhatja úgy magát, ahogy egyese-
gyedül adni képes: ha áldozatát, melybe nem-
csak élete, méltósága, önbecsülése, de minden
parancsolat megtörése: gyermekeinek feláldo-
zása is belefér - ha ekkor utasítják el: hát vég

képp megbomlott a világrend, melyet anarchis-
taként, gyilkosként, szerelmesként neki egyedül
kell helyreállítania.

Rettenetes, német szabadságküzdelem ez.
Mely a látszólagos, a formális, vagy akár kodifi-
kált szabadsággal szemben szokott érvényesül-
ni, kíméletlenül. Soha aktuálisabb lázadás! És
soha keservesebben általános dilemma: talán
ezért kívánta „Brémai szabadság"-nak keresz-
telni szerzője ezt az egész történetet. S bizony-

Dér Denissa (Geesche) és László Zsolt (Gottfríed)

nyal nemcsak a valamikori német város -
egyébként homályban hagyott - előtörténete
nyomán, melyről kivégzéssel, vérbajjal, háború-
val s a tőkefelhalmozás kínjaival a darabból érte-
sülhetünk (s amelyre talán az 1960-as, '70-es
évek Brémájának „utótörténete" is fényt vethe-
tett: amolyan késő baloldali „zárványként" az
„egészséges és polgári" német nemzettestben),
de mert ez a szabadság Geesche asszony törté-
nete által minden asszony legszemélyesebb és
legnehezebben kifejezhető dilemmája is egy-
ben. Minden további csak következmény.
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A történet lényege ugyanis egy „lefordíthatat-
lan szójáték", mint mondani szokás. Mely néme-
tül olyannyira természetes és olyannyira kínos,
hogy hangsúlyozni illetlen és szükségtelen. Nem
történt meg a szövegben, s az előadásban sem.
A játék tárgya itt az a szó, hogy szabadság. Frei-
heit. Mely igésítve azonban - freien - már sze-
relemre, de legalábbis házasságra utal: a férfi
„szabadít" azzal, hogy a nőt feleségül veszi. A nő
így lesz szabad. Csakhogy Arisztotelész dráma-
elméleti fejtegetései óta tudjuk: az asszony szá-
mára nem lehet igazi érték a szabadság. Ezért
sem lehet nő egykönnyen tragikus hős. Így nem.
Nos, Fassbindernek ezeket kellett visszájára for-
dítani, mind.

Ismerős lehet ugyanakkora német metafizikai
hagyomány mindenkori vonakodása a szabad-
ság értékként való elismerésétől - elég, ha bi-
zonyságként századunk oly tüneteire gondo-
lunk, mint (gyökeresen eltérő indulattal persze,
ám Fassbindertől mégsem idegenül) az egzisz-
tencializmus vagy a fasizmus. Itt áll előttünk te-
hát Geesche asszony, aki szabad akar lenni, s
pontosan tudja: csak a másik - csak a férfi által
lehet szabad. De mi történik akkor, ha a szabadí-
tás nyomán „háziállat" válik belőle, mint anyjából
az idők és a házasság folyamán? Vagy ha sza-
badítása során Geesche saját szabadságát:
szerelmét veszik el tőle, mely pedig az életénél is
fontosabb? Akkor neki kell megszabadítania
magát, s ennek sem lehet más a célja, mintasze-
relem - az eszközök pedig ilyenkor már nem
számítanak. Ezért akarja később Geesche
„megszabadítani" barátnőjét, Luisát attól, amire
egész életében nevelték, s ezért felel a szépsé-
gét csodáló asszonynak olyan magától értetődő-
en végül, hogy miért lesz mind szebb és fiata-
labb? „Ez a szabadság, drágám, csakis a sza-
badság."

Mindez természetesen nem „szójátékként"
hiányzik ebből a történetből, hanem az egész
színmű szemléleteként sejthető, de nem jelenik
meg; ahogy maga a szabadságra utaló kifejezés
is sokkal több mint puszta szemiotikai tréfa, ne-
tán azonos hangalak, hasonulás következmé-
nye stb. - nem, itt tapasztalat, tudás, ősi bizo-
nyosság formálódott meg ekként, s bizonnyal
nem véletlen, hogy éppen németül. Hiszen csak
ezért és ezek után akarhat Fassbinder mégis-
csak tréfát, horrort, krimit és szerelemfilozófiai
provokációt színpadra állítani ebből, gátlások
nélkül persze, radikálisan és végletesen. Mint
tenni szokta. És ennek beváltásával maradt
legfőképpen adós ez az előadás.

Két mozzanatot azonban tisztázni kell előbb
mindenképpen. Az egyik annak a viszonynak fel-
tételezett létezése és sóvárgott bizonyossága,
mely a szabadítás modelljéül szolgálhat - s ez
nem más, mint az immanencián túlmutató vá-
gyakozás. Igen: az Istenhez való viszony, ahon

nan ismerősnek tűnhet a felfoghatatlan parado-
xon mély otthonossága - hogy csak az és azál-
tal lehet igazán szabad, aki erről a szabadságról
le tud mondani. Hogy tehát létezik olyan feltétlen
önfeladás és odaadás, mely nem megszünteti,
hanem megteremti a személyiséget. Isten
egyébként sem az egyházjog szerint ítél. Fass-
binder ezzel itt nem kívánt szembenézni: meg-
elégedett a hit helyett az egyházzal, a vallás he-
lyett a pappal, metafizika helyett korlátolt bigott-
sággal. Az előadás azonban megsejtetett mind-
ebből valamennyit, s hatalmas feszülettel és fel-
felcsendülő Bach-kantátával rendezte át a drá-
mai egyensúlyokat - de billentette fel ezzel az
erőviszonyokat egyszersmind. Ha ugyanis Ge-
esche asszony helyett - miként darabjában a
szerző írta - itt Bach dalol: úgy ez a metafizikai
vigasz mintha abszolúciót adhatna mindarra,
amire, ugye, mégsem létezhet megbocsátás. De
hiszen erről szól a színmű, hogy elviselhetetlen,
de nem lehet. Ha pedig a tükörből alkotott feszü-
letben is esendő, szerelmes, gyilkos önmagunk-
ra kell pillantanunk - úgy valahol a teremtés, az
ígért és elérhető megváltás van elhibázva: ho-
gyan is volna tehát a miénk az egész felelősség?
Efféle tágas és léha abszolúció pedig a drámát
lényegétől fosztja meg.

A másik mozzanat a mérgezés. Vannak „he-
roikátlan" pillanatok a történelemben jócskán, de
olyan alantasan romboló, minden emberi vi-
szonyt a maga pusztító hatalmával átitató, végle-
gesen mérgező, minta kapitalizmus kialakulása,
aligha van még egy. Amikor a színműben
felbukkanó apa, szerető, testvér, lelkipásztor
elsősorban számolni tud, s a végösszeg
függvénye lesz a viszony intenzitása. Tallérok,
kölcsönök, részesedések árfolyamán mérik a
rokoni vagy érzéki szenvedélyeket, s ezen a
szociális mérgezésen nem segít sem a hit, sem a
szeretet, sem a ragaszkodás. Mint azóta
megtudtuk: ennek a társadalmi méregnek
nemcsak ellenszere nincs, de alternatívája sem,
ám ez ítéletünket hogyan is befolyásolná.
Geesche asszony arzénes kocka-cukra persze
csak tüneti kezelésre elég. Amolyan kisstílű -
de szubjektíve mégis feltétlen - szabadításra.
Ha egyszer az ezzel is szembe-szegezhető,
igazi, komoly és mély szerelem már nem
jelenthet szabadulást. Hogyan is nevezhetnénk
ezt?

Liebe macht frei.
Mintha ez lehetne az egyedüli felirat Geesche

asszony egyszemélyes halál-manufaktúráján.

A színmű szinte epikusan, szigorú tagolással
vezet végig minket a szabadsághoz vezető stá-
ciókon - s nemcsak a vágyakozás, a szerelem
reménytelenségének lépéseit kell megtennünk,
de azt is látni kell, ahogy Geesche asszony túl-
méretezett szenvedélye szinte egymáshoz ha-
sonítja a férfiakat, s hogy magányos szabadsá-
gába előremenekülve kell - egy évszázadnyival

megelőzve korát - saját urává válnia; az eman-
cipáció tragikus zsákutcáját kétségbeesett
szerelmi nagyravágyása sejtetni engedi már;
ahogy bizony ugyanezt jelentette - fonákjáról
szemlélve persze -- megcsúfolt és forró vágya,
hogy végleg és egészen és feltétlenül alávethes-
se magát egy férfinak. Hogy benne találjon haza
- mint mondta -, mert különben nincsen ott-hon.

A történet epikus progresszióját a filmes
Fassbinder rövid jelenetekre, képekre tagolta, s
olykor szinte a színpadi „montázs" fogásaival él-
ve komponálta meg az egymás után következő
képekből az egymásra következetőket. A kurzi-
vált ragon sok fordult meg itt: hogy spirál lesz-e a
körkörös mozgásból, tehát hogy Geesche
asszonyt követni tudjuk-e rettenetes útján, vagy
csak számoljuk a halottakat. Az Asbóth utcában
az utóbbi történt - s a Fassbindertől egyébként
nem idegen mosoly, sőt: nevetés ezért fel-fel-
csattanhatott, így azonban mégsem a szerző in-
tenciói mentén. Amíg ugyanis nem érezhető át a
kétségbeesés egésze, szisztematikusan és stá-
cióinak szigorú logikájában - addig epizód és
nevetséges marad például a kérő, Bohm halálra
ítélése, majd megkegyelmezése egyetlen, „cuk-
rozó" mozdulatban; vagy éppen Luisa „megvál-
tó", négykézlábas agóniája, ahogy barátnője,
Geesche éppen felfoghatatlan és elviselhetetlen
életétől szabadítja meg. Egy stációval „maga-
sabban" másról szólt volna mára nevetés. A ha-
lál elviselhetetlen könnyűségéről talán.

A filmes rendező és a filmes szerző találkozása
ezért nem volt termékeny igazán ezen az
egyébként oly forró estén. Ami csak bosszantó
volt olykor: a jelenetek zárásában például, hogy a
színpadon nem lehet „vágni", s a színészek ki-
botladoznak a félsötétben, hogy tekintetünk ve-
zetésében, kamera híján a rendezői szándék
olykor megbicsaklott, az szemléleti problémákat
sejtetett - minta nevetés. És mindennek követ-
kezménye s egyben látlelete volta „tér" alkalma-
zásának megannyi ellentmondása is.

Utaltunk már arra, hogy a „metafizikai": az im-
manencián túlmutató teret - Isten felé - a ren-
dezés öntudattal, bár átgondolatlanul zárta el. S
azt a másik teret, mely nem szűkebb az előzőnél,
de mégis immanens, amely tehát befelé: a saját
testbe és lélekbe nyílik, hasonlóan torlaszolta el
ez az értelmezés. Nem a szükségszerű brutali-
tás okán persze, mely Fassbindertől is ismerős
lehet - verés, erőszak, testi megalázás: s a tör-
ténet, úgymond, dramaturgiai feltétele -, de a
differenciálatlan durvaságban. Hogy a gyengéd-
ség ennyire nem lehet jelen: nemcsak gesztu-
sok, szavak, utalások hiányában, de ezek elvá-
rásában sem. Ha ugyanis Geesche asszonynak
csakugyan annyi kellene mindössze, hogy mint
egyszer mondja: megbasszák, úgy rettenetesen
egyszerű történettel van dolgunk, mely méltán
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Szilágyi Zsuzsa (Anya) és Dér Denissa (Geesche)

(llovszky Béla felvételei)

nem emelkedik a műsorlapon ígért ponyva szintje
fölé. Csakhogy a baszásnak nincs metafizikája.
Ennek a tragédiának pedig van. Ezt azonban csak
becsületszóra vagy Fassbindernek hisszük el.

Hogy egyébként mi történt ezzel a különös
tér-rel s a térben - kiszámítható. A stilizáltan
„hajtogatott" fal, a beszédesen eltorzított
nyílászárók előtt azonban stilizálatlan játék
zajlott, a bádoggal borított hokedlik fölött pedig a
topless asszony-szörny el kívánta volna oszlatni
azokat a kétségeket, melyek művészi produkciók
velejárói egyéb-ként: csakugyan démonnal van-e
dolgunk, szépség és szörnyűség miként
feltételezheti egymást, s az utóbbiból mennyi a
körülményeké - a háttéré - és így tovább. A
megemelt, hosszú színpad, sparherd és feszület
között ugyanennek a progressziótlan
topogásnak lett tere, s a közénk - nézők közé -
helyezett ágy feloldotta konyha, nézőtér,
hálószoba szemléleti határait. „Tér és idő
keresztje" helyett - Simone Weil parafrázisával -
saját tükörképünk keresztjére lettünk volna fe-
szítve, mely innen nézve még csak kiadós blasz-
fémiának sem tűnhetett.

Az egyensúlyzavaroknak mindezzel sem volt
vége. Mintha a művészi szándékot paradox mó

don billentette volna fel egy művészietlen és cso-
dálatos adottság, mely azonban mégiscsak esz-
tétikai élménnyé változott, s melyen - mint ten-
gelyen - fordulhatott volna meg az előadás. És
ez Dér Denissa szépsége volt. Sugárzó, felzak-
lató, elbűvölő szépség. Mely érteni segíthetett
volna Geesche asszony „törvényfelettiségét", de
egyszersmind kiragadta abból a világból, mely-
hez tartozott, s melyhez ragaszkodott. Szépsé-
ge az előadásban szinte külön drámát ígért, nem
súlytalanabbat szorgalmas gyilkosságai törté-
neténél. És míg ebben nemcsak partnere, de ár-
nyéka sem lehetett senki - addig mindezt játé-
káról, személyisége színeiről már nem lehetett
elmondani: ott - talán rendezői szándék, talán
adottságok nyomán - szegényebb maradt. Bár
talán az előadás kontrasztja: nyersesége is
ebből táplálkozott - úgy pedig mégiscsak
koncepcióval lehetett dolgunk, hogy a szépség
iszonyú, rettenetes, pusztító hatású valami.
Ahogy ezt egykor Dosztojevszkij kétségbeesett
hősei látták például. S akkor a méreg csak
placebo. Ám Dér Denissa másik adottsága már
nem minősülhetett koncepciónak: idegen
akcentusa mintha minduntalan idézőjelbe tette
volna mondatait. A színműbeli utalás nem volt
elegendő ahhoz, hogy a néző ne érezze
azonnal: a szereptől idegen mozzanat gyengíti a
drámai erőket. És en-

nek már nem volt köze sem szabadsághoz, sem
Brémához, sem szerelemhez. A művészi kont-
raszt pedig különösen szembeötlött Gottfried
(László Zsolt) és Luisa (Csonka Ibolya) virtuozi-
tása mentén - epizódjaikban az előadása szín-
mű nívójára emelkedett.

S hogy ez mennyire volt magas? Nos: Fass-
binder - és életünk - egyik titka ez. Hogy: rette-
netesen banális lehet mindez akár. Házasság,
boldogtalanság, reménység, halál. Önmagában
maradhat ponyva, rendőrségi hír vagy még annyi
sem. Sorsunkon a rávetülő fény sem változtat-
hat. Hacsak ez a fény nem belülről vetül. Mert ak-
kor átvilágíthatja az epizódokat. És képesek
lesznek szépen felizzani. Különösen varázslato-
san fénylenek a reménytelen szerelmek történe-
tei. Melyek mind-mind arról szólnak, hogy nincs
szabadulás. A szerelem által kiváltképp nincs.
Sem Brémában, sem az Asbóth utcában.
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