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rechtet nagyon nehezen asszimilálta a
magyar színház. Ha ugyan egyáltalán. Az
ötvenes években, amikor világhatását
kifej-tette, hozzánk csak az évtized végén
jutott el. Kezdetben doktriner módon

próbálták elsajátítani, a Berliner Ensemble
autentikus elő-adásmódjának átültetésével egy
pszichológiai realista közegbe - ez előzmények,
gesztikus hagyományok, hazai gyökerek nélkül
nem sikerülhetett. A hatvanas évektől azután
igyekeztek az itteni hagyományokhoz, előadás-
és befogadás-módhoz adaptálni - ez
sikeresebbnek bizonyult, de nemegyszer olyan
kompromisszumok árán, amelyek a brechti
színház alapvető intencióit veszélyeztették. A
legneuralgikusabb pont természetesen az
elidegenítés volt, ez ellenkezett leginkább a
magyar színház pszichológiai realizmusával,
neofita sztanyiszlavszkijizmusával, érzel-mi
szükségletével. A brechti elidegenítést, a hírhedt
V-effektust a maga ideológiai tartalmával a
magyar színház sem lenyelni, sem kiköpni nem
tudta, a torkán akadt - mindmáig. Közben azon-
ban létrehozott valami meglehetősen hasonlót. A
hetvenes évek folyamán nálunk is kialakult egy
olyan játékmód, amely az emberi viselkedést
nemcsak belülről hitelesítette, hanem kívülről,
kritikus szemmel is láttatta. A pszichológiai
realizmuson belül létrejött egy gesztikusabb
stílus, amely mintegy explikálja azt az
ellentmondást, amely a között áll fenn,
amilyennek egy figura mutatkozni szeretne, illetve
amilyen valójában. Ez a gesztikus játék
elsősorban leleplező. Létre-jöttében azonban -
úgy vélem -- nagyobb szerepe volt a hatvanas
évek cseh filmjeinek, mint Brechtnek. Ugyanakkor
sajátosan kombinálódott a hazai pszichológiai
realizmussal, pontosabban annak is egy
megújított formájával. A hetvenes évektől
kibontakozó új magyar színház kritikai szemlélete
ugyanis összekapcsolódott - egy ki-ürültnek látott
színjátszással szemben - a hite-lesség és az
intenzitás fokozott követelésével. A gesztikusabb,
kritikai, leleplező színjátszás különös módon egy
nagyon is „belemenősen" átélő színjátszással
kapcsolódott össze, mely utóbbi egyfelől revelatív
volt, másfelől - nincs értelme tagadni --
meglehetősen túlfeszített, görcsös is.

Ha Brecht iránt, a teljes Brecht iránt máig
ambivalens érzések élnek is a magyar színház-
ban, Brecht-kiadás dolgában nem állunk rosszul.
Az 1969-ben a Magvető Könyvkiadónál megje-
lent, Major Tamás által összeállított Színházi ta-
nulmányok bízvást tekinthető reprezentatív válo-
gatásnak; Brecht valamennyi alapvető írását,
minden fontos gondolatát tartalmazza. Az alábbi
szöveg--a Sárgarézvásárból - nem mond újat az
elidegenítésről, de érdemes a koncepciót ebben a
megfogalmazásban újraolvasni, mert kereken és
érzékletesen van kifejtve. S magának a kon-
cepciónak a termékeny voltán kívül van két olyan
motívuma, amelyet nem fölösleges itt és most

tudatosítani. Egyrészt Brecht erőteljesen hang-
súlyozza, hogy az európai színház nem veheti át
egy a egyben a kínai színház játékmódját, fogá-
sait, effektusait, s az ő színházának elidegenítési
eljárásai nem átvételek, hanem eredeti fejlődés
eredményei. Nem biztos. hogy borongani kell
azon, hogy a magyar színház nem asszimilálta az
„igaz " Brechtet, hanem a saját kritikai nyelvét
alakította ki - legfeljebb az sajnálatos, hogy a mi
kritikai stílusunk nem érte el a világnézeti tuda-

A következőkben röviden utalni kivánunk az
elidegenítési effektusnak a régi kínai szín-
játszásban fellelhető alkalmazására. Ezt az
effektust Németországban utoljára az epikus
színház megteremtésére irányuló kísérletekben
alkalmazták, nem-arisztotelészi (te-hát nem a
beleélésen nyugvó) színdarabokhoz. Ezek a
kísérletek olyan játékmódot kívántak létrehozni,
amely megakadályozza, hogy a néző pusztán
csak beleélje magát a színdarab alakjaiba; azt
célozták, hogy a szereplők megnyilatkozása nak
és tetteinek elfogadása vagy elutasítása a néző
tudatában menjen végbe, ahelyett, hogy - mi t
eddig - a tudatalattiba szoruljon.

A kísérletek, amelyek a közönségnek az
ábrázolandó folyamatoktól való elidegenítésére
irányultak, kezdetleges szinten már a régi népi
vásárok szinházi és szemléltető jellegű
rendezvényei is fellelhetőek. A cirkuszi bohócok
beszédmódja és a panorámák festésmódja
egyaránt elidegenítési effektust alkalmaz. Az a
festésmód például, amellyel a Merész Károly
menekülése a murteni csata után című kép
számos német vásáron mutogatott
reprodukcióján találkozhatunk, kétségkívül
eléggé fogyatékos, ám az a tény hogy a célul
kitűzött elidegenítés (amelyre az eredeti mű
egyáltalán nem törekedett) bekövetkezik,
korántsem a reprodukáló fogyatékos-ságinak
köszönhető. A menekülő hadvezér, a lova, a
kísérete és a táj úgy van megfestve, hogy
rendkívüli esemény, elidegenítő katasztrófa
benyomása keletkezzék. A festő,
fogyatékosságai ellenére, kitűnően juttatja
érvényre az esemény váratlanságát. Ecsetjét a
csodálkozás vezérli.

I meri és fölöttébb kifinomultan alkalmazza az
elidegenítési effektust a régi kínai színjátszás is.
Tudjuk, hogy a kínai színház seregnyi szimbó-
lummal él. A hadvezér például kis zászlókat visel
a vállán - mégpedig annyit, ahány ezrede van. A

tosság brechti fokát (s e világnézetnek nem kell
okvetlenül marxistának lenni). A tények kritikus
átvilágításának (brechti igénye tehát nem annyira
átveendő, mint inkább önállóan kifejlesztendő.
Másrészt viszont ma már indokolt távolságtar-
tással tekinteni az intenzitást abszolutizáló, „be-
lemenős" színjátszásunkra és rezonálni „az elő-
adás könnyedségének és természetességének"
brechti eszményére. Ez világszínházi tapasztala-
tok alapján nagyon is korszerűnek látszik.

szegénységet jelzendő, a selyemöltözékekre sza-
bálytalan elrendezésben más színű, de ugyan-
csak selyemből való darabokat varrnak foltok
gyanánt. A szereplőket meghatározott maszkok-
kal, tehát egyszerűen festéssel jellemzik. Bizo-
nyos, két kézzel végrehajtott mozdulatok erő-
szakos ajtónyitást jelentenek, és így tovább. A
színpad maga változatlan marad, de játék közben
bútorokat hoznak be. Mindez régóta ismert, és
aligha átvehető.

Nem valami könnyű szakítani a szokással,
hogy valamely művészeti teljesítményt egész-
ként fogadjunk be; ha azonban a számos effektus
közül történetesen csak egyet kívánunk tanulmá-
nyozni, szükség van erre a szakításra. A kínai
színházban az elidegenítési effektust a követ-
kezőképpen érik el:

A kínai színész mindenekelőtt nem játszik úgy,
mintha az őt körülvevő három falon kívül negye-
dik is létezne. Kifejezi: tudatában van annak, hogy
nézik, amivel rögtön kiiktatódik az európai szín-
ház egy bizonyos illúziója. A közönség többé
nem táplálhatja azt az illúziót, miszerint egy va-
lóban végbemenő esemény észrevétlen nézője
volna. Ezáltal fölöslegessé válik az európai szín-
ház teljes, gazdagon kifejlesztett technikája,
amelynek révén elleplezheti: a jelenetek úgy van-
nak beállítva, hogy a közönség kényelmesen át-
tekinthesse őket. A színészek, az akrobatákhoz
hasonlóan, nyíltan foglalnak el olyan pozíciókat,
amelyekben a lehető legjobban mutathatják meg
magukat a közönségnek. Aztán itt egy további
művelet: a színész önmagának is nézője lesz. Ha
például gyors; mégis fokozatos változást ábrázol,
példának okáért bemutatja egy felhő váratlan
felbukkanását; lágy, mégis erőteljes kifejlődését,
időnként kinéz a közönségre, mintha azt monda-
ná: hál nem pontosan így történik ez? Am éppígy
néz rá a saját karjára és lábára is, mintegy irányít-
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va, ellenőrizve, a végén esetleg elis-
merésben is részesítve őket. Számára
nem illúzióromboló, ha észre-vehetően
lenéz a padlóra, mintegy kimérve a
produkciójához rendelkezésre álló teret.
Ekként elválasztja a mimikát (a
megfigyelés ábrázolását) a gesztusoktól
(a felhő ábrázolásától), de az utóbbi
ezáltal semmivel sem rövidül meg,
minthogy a testtartás visszahat az arcra,
átruházza rá a maga kifejezését. Az arc
hol a jól sikerült visszafogottságot, hol a
teljes diadalt fejezi ki. Az artista olyan
üres lapként használta arcát, amelyet a
test gesztusával lehet teleírni.

A színész azt kívánja, hogy a néző
idegennek, sőt elidegenítőnek lássa őt,
és ezt úgy éri el, hogy önmagát és
produkcióját is idegenül szemléli. Ezáltal
mindaz, amit előad, meglepetést kelt.
Művészete mindennapi dolgokat emel ki
a magától értetődő tartományából.
Megmutat például egy fiatal nőt, egy
halász, leányát, amint csónakjában evez.
Állva, kicsiny, alig térdig érő evezővel
kormányoz egy nem létező csónakot.
Most gyorsabb lesz a víz áramlása, nehe-
zebb megtartani az egyensúlyt, most
öbölbe ér, és hanyagabbul evez. Hát
persze, így szokás evezni. Csakhogy ez a
csónakázás mintha történelmi
jelentőségű volna, számos dal énekli
meg, rendkívüli, közismert esemény.
Ennek a nevezetes leánynak minden
mozdulatát képek rögzítik, a folyó
minden kanyarulata kalanddal ért fel, az
emberek ismerik valamennyit, így a
szóban forgó kanyart is. A nézőnek ezt
az érzését a művész magatartása váltja
ki: ez teszi olyan nevezetessé ezt az utazást.
Bennünket a jelenet Piscator előadásának, a
Svejk, a derék katonának budejovicei
menetelésére emlékeztetett. A rendező teljes
mértékben történelminek tüntette fel Svejk há-
rom napon át tartó, nap- és holdsütötte menete-
lését a front felé, ahová sajátos módon soha nem
ér el - olyan eseménynek, amely nem kevésbé
emlékezetes, mint, mondjuk, Napóleon 1812-es
oroszországi felvonulása.

A művész önmegfigyelése, önmaga elidege-
nítésének e művi és művészi aktusa meggátolja
a néző teljes, azaz önmaga feladásáig terjedő
beleélését, és nagyszabású távolságot teremt a
történésekhez. Mindazonáltal a néző beleélésére
továbbra is igényt tartanak. A néző az önmagát
szemlélő színészbe éli bele magát; így fejlesztik ki
benne is a szemlélő, megfigyelő magatartást.

A nyugati színész szemében a kínai színész
játéka többszörösen hidegnek tűnik. Holott a

kínai színház korántsem mond le az érzelmek
ábrázolásáról! Az artista nagyon is szenvedélyes
történéseket ábrázol, ám anélkül, hogy maga az
ábrázolás szenvedelmessé válna. Az ábrázolt
alak mélységes izgalmi állapotának pillanataiban
az artista szájába vesz egy hajtincset, és azt
harapdálja. Ez azonban rítusként hat, amely híján
van minden eruptív elemnek. Egyértelműen a
történésnek egy másik ember általi megismét-
léséről, ábrázolásáról - természetesen művészi
ábrázolásáról - van szó. A színész megmutatja,
hogy a szóban forgó személy magánkívül van, és
jelzi ennek az állapotnak külső jeleit. Elvégre aki
magánkívül van, így szokta kifejezni állapotát; a
mód talán illetlen is kissé, ám nem a színpad
szempontjából. Mindenesetre a sok lehetséges
jel közül bizonyos jeleket választanak ki, nyilván-
valóan gondos mérlegelés alapján. A düh termé-
szetesen elválik az ingerültségtől, a gyűlölet az

ellenszenvtől, a szeretet a rokonszenvtől,
ám az egyes érzelmek meg-
különböztetésére szolgáló mozdulatokat
takarékosan ábrázolják. A hűvösség abból
ered, hogy a színész az említett módon
elhatárolódik az ábrázolt alaktól. Óvakodik
attól, hogy az alak érzelmeit átplántálja a
nézőbe. Az általa ábrázolt egyén senkin
nem követ el erőszakot: nem a nézővel,
legföljebb a szomszédjával azonos.

A nyugati színész mindent meg-tesz,
hogy nézőjét a lehető legközelebb terelje
az ábrázolandó történésekhez és az
ábrázolandó alakhoz. E célból ráveszi a
nézőt, hogy őbelé, a színészbe élje bele
magát, maga pedig minden erejével arra
törekszik, hogy a lehető legteljesebben
alakuljon át egy másik típussá, az ábrázo-
landó alak típusává. Ha ez a mara-
déktalan átalakulás sikerült, azzal
nagyjából ki is merítette művészetét.
Hiszen ha már egyszer átalakult az
ábrázolandó bankpénztárossá, orvossá
vagy hadvezérré, művészetre többé
éppúgy nincs szüksége, mint „az életben"
a bankpénztárosnak, az orvosnak vagy a
hadvezérnek.

A maradéktalan átalakulás említett
aktusa egyébként nagyon is fáradságos.
Sztanyiszlavszkij egész sor műfogást,
teljes rendszert ismertet, amelyek révén
az általa „creative mood"-nak, alkotói
közérzetnek nevezett állapot újra meg
újra, minden egyes előadáson
kikényszeríthető. A

színész tudniillik általában nem sokáig
képes

valóban más emberként érezni magát,
csakha-

mar elfárad, és már csak a szóban forgó személy
mozgásának és hanglejtésének bizonyos külső-
ségeit másolja, miáltal a közönségre tett hatás
ijesztő módon gyengülni kezd. Mindez minden
bizonnyal onnan ered, hogy a másik személy

megalkotása „intuitív", tehát sötét, a tudatalatti-
ban végbement aktus volt, márpedig a tudatalatti

nehezen szabályozható; hogy úgy mondjuk,
gyenge a memóriája.

A kínai színész nem ismeri ezeket a nehézsé-
geket; ő lemond a maradéktalan átalakulásról.
Eleve arra szorítkozik, hogy csupán idézze az
ábrázolandó alakot. De ezt micsoda művészettel
teszi! Illúzióból csak a minimumra van szüksége.
Azt, amit megmutat, az is élvezi, aki maga eszénél
van. Egyik-másik komikustól eltekintve melyik
régi vágású nyugati színész lenne képes rá, hogy
Mei Lan-fang kínai színész módjára szmoking-
ban, semleges világítású helyiségben, szakér-
tőktől körülvéve mutassa be színészi művészete
elemeit - például Lear királyt, amint felosztja

Mei Lan-fang (1915)
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örökségét, vagy Othellót, amint megtalálja a
kendőt? Trükkjeit felvonultató vásári bűvésznek
tűnne - és produkciója után senkinek sem volna
kedve újra megnézni az iménti mutatványt. A
nyugati színész csupán a színlelés fogásaiból
adna ízelítőt. Hipnózisra ez esetben nem kerülne
sor, és maradna pár kiló rosszul összehabart
mimika, gyorsan összekotyvasztott, sötétben,
sietős vevőknek eladott áru. Természetesen
nincs is nyugati színész, aki efféle bemutatót
rendezne. Hol maradna a művészet szentsége?
Az átalakulás misztériuma? A nyugati színész
szemében nagy érték, hogy az, amit csinál, ne
legyen tudatos; máskülönben a teljesítmény ve-
szítene érlékéből. Az ázsiai színművészettel való
egybevetés elárulja, hogy a mi művészetünk to-
vábbra is megragad a paposságban, noha az is
igaz, hogy színészeink mind nehezebben boldo-
gulnak a maradéktalan átalakulás misztériumá-
val, tudatalattijuk emlékezete egyre gyengül, és
még a kivételes zsenik is egyre ritkábban képesek
rá, hogy az osztálytársadalom egyik tagjának
elszennyeződött intuíciójából napfényre hozzák
az igazságot.

Nehéz és fárasztó a színésznek, hogy estéről
estére bizonyos érzelmeket és hangulatokat ter-
meljen ki magából; akkor már egyszerűbb, ha
csupán a szóban forgó érzelmeket kísérő és
leleplező külső jeleket mutatja be. Persze ilyen-kor
az érzelmek már nem lesznek olyan ragadósak,
nem lehet csak úgy, minden további nélkül átadni
őket a nézőnek. Fellép az elidegenítési effektus,
de nem érzelemmentes állapotként, ha-nem olyan
érzelmek formájában, amelyek nem szükségképp
azonosak az ábrázolt személy érzelmeivel. A
bánat láttán a néző örömöt, a düh láttán undort
érezhet. Ha e helyütt az érzelmek külső jeleinek
tolmácsolásáról szólunk, természetesen nem
olyanszerű tolmácsolásra, a jelek olyanfajta
megválasztására gondolunk, amely-nek
következtében az érzelmek mégiscsak átragadnak
a nézőre, mivel a színész a külső jeleket
bemutatva közben mégiscsak kitermelte magában
az ábrázolandó érzelmeket: ha például a hangerő
felduzzasztását és a lélegzet visszatartását a
nyakizmok összehúzása kíséri, minek kö-
vetkeztében a vér a fejbe száll, a színész könnyen
válthat ki dühöt magából. Ebben az esetben ter-
mészetesen nem jön létre elidegenítési effektus.
Létrejön viszont olyankor, amikor a színész egy
bizonyos ponton minden átmenet nélkül viaszfe-
hérre sápad, ám ezt a sápadást mechanikusan
idézte elő, oly módon, hogy arcát fehér sminkkel
bekent kezébe temette. Ha pedig ugyanekkor még
nyugodtnak is mutatja magát, akkor az e ponton
(valamilyen felfedezés vagy frissen hallott hír
hatására) bekövetkező ijedelme óhatatlanul
kiváltja a V-effektust. Az ilyen játékmód
egészségesebb, és nézetünk szerint méltóbb is
egy gondolkodó lényhez; jelentékeny emberis

volnának tanúi. Magatartásuk talán a helyén lett
volna egy európai színielőadáson, kínai
előadáson azonban kimondhatatlanul nevetsé-
ges volt. Róluk lepergett a V-effektus.

A kínai színművészet V-effektusában nem
egykönnyen fedezhetünk fel szállítható
technikát (a kínai színházról leválasztható
művészeti fogalmat). A kínai színház a mi
szemünkben végtelenül mesterkéltnek tűnik, az
emberi szenvedélyekről nyújtott képét
sematikusnak, társadalom-felfogását merevnek
és hamisnak találjuk, és első látásra úgy
érezzük, a realista és forradalmi színház e nagy
művészet egyetlen elemével sem tudna mit
kezdeni. A V-effektus indítékait és céljait pedig
éppenséggel idegennek és gyanúsnak véljük.

A kínai színészek láttán eleve az is
nehezünkre esik, hogy megszabaduljunk attól
az idegenkedéstől, amelyet bennünk,
európaiakban ébresztenek. Igy hát nincs más
hátra: fel kell tételeznünk, hogy a V-effektust
kínai nézőikből is kiváltják. Ami azonban sokkal
bajosabb: az sem zavar-hat bennünket, hogy a
kínai színész, amikor a titokzatosság
benyomását kelti, mintha egyáltalán nem
kívánna beavatni a titokba. Titkát a természet
(különösen az emberi természet) titkaiból szűri
le, de, azt, hogy az adott természeti jelenséget
miként állítja elő, nem engedi látni, hiszen
számára, a jelenség előállítója számára sem
enged betekintést a természet. Egy primitív
technikának, a tudomány ősfokának művészi ki-
fejezésével van dolgunk. A kínai színész a
mágia

Sztanyiszlavszkij és Meri Lan-fang

meretet és életbölcsességet igényel, valamint éles
érzéket a társadalmilag fontos mozzanatok
megkülönböztetéséhez. Természetesen ez eset-
ben is alkotói folyamat megy végbe, méghozzá
magasabb rendű, mivel a tudatosság szférájába
emelkedett.

A -effektus természetesen korántsem feltételez
természetellenes játékmódot. Ellenkezőleg:
kiváltsa éppenséggel az előadás könnyedségé-
nek és természetességének függvénye. Csak ép-
pen a színész, amikor előadásának igazságát
ellenőrzi (amely szükséges művelettel
Sztanyiszlavszkij j a maga rendszerében oly sokat
bajlódik), nem csak a maga „természetes
érzésére" van utalva mindenkor felülbírálható a
valósággal való egybevetés révén (valóban így
beszél egy dühös ember? valóban így ül le az, akit
csapás ért?), tehát kívülről, más személyek által.
Úgy játszi , hogy a közönség szinte minden
elhangzott mondatát minősíthetné, szinte minden
gesz-tusát jóváhagyhatná vagy elvethetné.

A kínai színész nincs transzban. Bármely
pillanatban félbe lehet szakítani, akkor sem „esik ki"
szerepéből. A megszakítás után ott folytatja
előadását, ahol megszakították. Nem ,,az alkotás
misztikus pillanatában" zavarjuk meg: mire a
színpadon elénk lépett, már elkészült az alkotás-
sal. Semmi kifogása ellene, ha játék közben át-
építik körülötte a színpadot. Amire előadásához
szükséege van, azt szorgos kezek mindenki szeme
láttára nyújtják oda neki. Mei Lan-fang egyik
haldoklási jelenete közben a mellettem ülő néző
álmélkodó hangot hallatott a színész egyik gesz-
tusa láttán. Néhány előttünk ülő méltatlankodva
fordul hátra, és pisszegett. Úgy viselkedtek,
mintha egy igazi szegény lány igazi halálának
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tanúságából hozza létre a maga V-effektusát. A
folyamat hogyanját még titok fedi, a tudás még
trükkök tudásából áll, és kevesek kezében van,
akik gondosan őrzik, és hasznot húznak a maguk
titkaiból; és mégis, itt már valakik beavatkoznak
a természeti folyamatokba, a tudás már rákérde-
zést szül, és a jövőben a kutató, aki a természeti
folyamatokat érthetővé, kezelhetővé és földivé
akarja tenni, első lépésként újra meg újra olyan
álláspontot választ majd, ahonnan e folyamatok
titokzatosnak, érthetetlennek és kezelhetetlen-
nek látszanak. A csodálkozó magatartását ölti fel,
és V-effektust alkalmaz. Nem matematikus, aki a
„kétszer kettő négy" képletét magától értető-
dőnek tartja, de nem is olyan ember, aki ne fogná
fel ezt a képletet. Az, aki első ízben ámulattal nézi
a kötélen himbálózó lámpát, és akinek szemében
korántsem természetes, hanem nagyon is fel-
tűnő, hogy a lámpa éppen így leng és nem más-
ként, e megállapítása révén igen közel kerül ah-
hoz, hogy megértse és ezáltal birtokba vegye a
jelenséget. Ne kiáltsuk most azt, hogy ez a fen-
tebb javasolt magatartás a tudományhoz illik
ugyan, de a művészethez annál kevésbé. Miért
ne kísérelhetné meg a művészet is, természete-
sen a maga eszközeivel, hogy az élet birtokbavé-
telének nagy társadalmi feladatát szolgálja?

Valóban: az olyan technikai eljárást, amilyen a
kínai színművészet V-effektusa, haszonnal csak
azok tanulmányozhatják, akiknek meghatározott
társadalmi célok érdekében van szükségük rá.

Az új német színház kísérletei teljesen önállóan
fejlesztették ki a V-effektust, az ázsiai színmű-
vészet mostanáig semmilyen hatással nem volt
rá.

A német epikus színházon belül a V-effektust
nemcsak a színészek teremtették meg, hanem
éppúgy a zene (kórusok, songok), valamint a
díszlet (magyarázó táblák, film stb.) is. Az effek-
tus mindenekelőtt az ábrázolandó események
historizálására irányult, amin a következőt kell
érteni:

A polgári színház a maga témáiból az időtlent
emeli ki. Az emberábrázolás az úgynevezett örök
emberihez kötődik. A mese megfelelő elrendezé-
sével olyan „általános" helyzetek keletkeznek,
amelyekben az ember, az általában vett ember
kortól és bőrszíntől függetlenül fejezheti ki ma-
gát. Minden történés csak afféle nagy vezérszóul
szolgál, amely kiváltja az „örök" választ, az elke-
rülhetetlent, a megszokottat, a természetest, egy
szóval az emberit. Íme egy példa: a fekete bőrű
ember ugyanúgy szeret, minta fehér, és a művé-
szet szférája csak akkor jöhet létre, ha a mese a
feketéből is ugyanolyan kifejezést kényszerít ki,
amilyen a fehér emberre jellemző (a képlet állító-

Brecht A kaukázusi krétakör próbáján

lag elméletileg meg is fordítható). Ha a vezérszó
tekintetbe veheti is a különöst, a megkülönböz-
tetőt, a válasz közös - a válaszban már nincs
semmi megkülönböztető. Ez a felfogás elismer-
heti ugyan a történetiség létét, de akkor is törté-
nelmietlen marad. Néhány körülmény módosul, a
miliők átalakulnak, az ember azonban nem
változik. A történelem érvénye csak a miliőre
terjed ki, de nem az emberre. A miliő ekként
sajátosan érdektelen lesz, merőben alkalmi jelle-
gű, afféle változó mennyiség, és egyszersmind
sajátosan embertelen is: tulajdonképpen az
embertől függetlenül létezik, s zárt egységként
áll szemben az emberrel, a soha nem változóval,
az állandó mennyiséggel. Az a felfogás, amely az
embert a miliő változó elemének, a miliőt pedig
az ember változó elemének tekinti, tehát a miliőt
az emberek egymáshoz való viszonyaiban oldja

fel, egy új gondolkodásmódból, a történeti gon-
dolkodásból fakad. Hogy a történetfilozófiai
kitérőt lerövidítsük, íme egy példa. A színpadon
azt kell bemutatni, hogy egy fiatal lány elhagyja a
családját, mert egy nagyobb városban akar állást
vállalni (Piscator: Amerikai tragédia). A polgári
színház szemszögéből ez jelentéktelen esemény,
nyilvánvalóan csak kiindulópontja egy
történetnek, és csak azért kell megismerkednünk
vele, hogy megértsük vagy érdeklődéssel várjuk
a folytatást; a színész képzeletét aligha mozgatja
meg. Az esemény bizonyos értelemben általános
jellegű: a fiatal lányok többnyire állást szoktak
vállalni. (Az adott esetben érdeklődést kelthet,
hogy éppen ezzel a lánnyal mi különös történik
majd a továbbiakban.) Különösnek csak annyiban
tekinthető, amennyiben a szóban forgó lány
elhagyja otthonát (ha ott marad, nem kerül sor a
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folytatásra). Az, hogy a családja miért engedi el,
nem lesz vizsgálat tárgya (az indítékok hihetőek).
A historizáló színház mindezt másként fogja fel.
Mindenestől ráveti magát ennek az olyannyira
mindennapi eseménynek a sajátszerűségére, kü-
lönösségére, mindarra, ami benne vizsgálatra
szorul. Micsoda? A család elengedi oltalmából
egyik tagját, hogy az ezentúl önállóan, minden
segítség nélkül tartsa el magát? Képes lesz erre
ez a lány? Mindaz, amit odahaza, családtagként
elsajátított, segítségére lesz-e abban, hogy meg-
keresse a kenyerét? Hát a családok már nem
tarthatják meg gyermekeiket? Teherré váltak
számukra, vagy eleve is azok voltak? Így van ez
minden családnál? Így volt-e mindig is? Ez volna
a világ örök, befolyásolhatatlan rendje? Az érett
gyümölcs lehullik a fáról. Érvényes ez a mondás
erre az esetre is? Valamikor minden gyermek

önállósítja magát? Így volt-e ez minden időben?
Ha igen, ha tehát valamilyen biológiai jelenségről
van szó, mindig ugyanúgy, ugyanolyan okokból
megy-e végbe, és ugyanolyan következmények-

kel jár? Ezek azok a kérdések (vagy a kérdések
egy része), amelyekre a színészeknek válaszolni-
uk kell, ha az eseményt a maga történetiségében
és egyszeriségében akarják ábrázolni, mint olyan
s z o ká s t , amely egy meghatározott (mulandó)
kor társadalmi berendezéséről tudósít. Am mi-
ként kell ábrázolni az ilyen eseményt, ha azt
akarjuk, hogy történeti jellege érvényre jusson?
Miként tehetjük feltűnővé boldogtalan korunk
zűrzavarát? Ha az anya, miközben becsomagol
az e észen apró bőröndbe, intelmekkel és erköl-
csi utasításokkal halmozza el a lányát, miként
mutassunk rá a felmerülő kérdésre: ennyi
követelményhez ilyen kevés fehérnemű? Életre
szóló

A Kurázsi mama a Berliner Ensemble előadá-
sában

erkölcsi igények és alig öt órára elegendő ke-
nyér? Es amikor az anya az icipici bőröndöt
ezekkel a szavakkal nyújtja át: „Igy, azt hiszem,
ennyi elegendő lesz", miként tolmácsolja a
színésznő ezt a szöveget, ha az a cél, hogy
történelmi megnyilatkozásként csengjen?
Mindez csak a V-effektus érvényesítésével
érhető el. A színésznő nem élheti át a mondatot
mintegy magánügyként; lehetővé kell tennie,
hogy az bírálat tárgyává váljon, meg kell értetnie
indítékait, teret kell nyitnia a tiltakozásnak. Ez a
hatás csak hosszas tanulmányok árán érhető el.
A rendkívül haladó jellegű New York-i Jiddis
Színházban láttam S. Ornitz egyik színdarabját,
amely azt mutatja be hogyan lesz nagystílű,
korrupt ügyvéd egy East Side-i srácból. A

színház nem tudta eljátszani a darabot, pedig
nagyszerű jelenetek voltak benne. Az egyikben
például a fiatal ügyvéd a háza előtt, az utcán ülve
osztogat jogi tanácsokat, igen olcsón. Így fordul
hozzá panaszával egy fiatal nő, akinek a lába
megsérült egy közlekedési balesetben, de az
ügyet trehányul kezelték, kár-térítési igénye még
be sincs nyújtva. Es ekkor a nő, a lábára
mutatva, kétségbeesetten így kiált fel: „Már
gyógyul!" A színház, mivel V-effektus nélkül
dolgozott, nem tudta feltárni e kivételes jelenet
kapcsán egy véres kor iszonyatát. Kevés néző
figyelt fel a jelenetre, és aligha akadnak olyanok,
akiknek e sorok olvastán az említett felkiáltás
egyáltalán eszükbe jutna. A színésznő úgy adta
elő, mint valami magától értetődő dolgot, holott
éppen arról kellett volna mintegy a poklok
legmélyéről megtérő döbbent követként
tudósítania a közönséget, hogy a szerencsétlen
teremtés az ilyen panaszt magától értetődőnek
érzi. Igaz, ehhez rendelkeznie kellett volna azzal
a sajátos technikával, amelynek segítségével
alá-húzhatja valamilyen meghatározott
társadalmi állapot történetiségét; erre pedig csak
a V-effektus ad lehetőséget. A V-effektus híján a
színésznő csak annyit ismerhet fel, hogy nem
kényszerül a színpadi alakkal való teljes
azonosulásra. Új mű-vészi princípiumok
felállítása és új ábrázolási módszerek
kidolgozása során az adott kor, vagyis a
korszakváltás parancsoló erejű feladataiból kell
kiindulnunk, és ezzel összefüggésben napirendre
kerül a társadalom újjáalakításának lehetősége
és szükségessége. Minden, az emberek között
zajló folyamat felülvizsgálandó, mindent
társadalmi szempontból kell szemügyre venni.
Az új színháznak a maga társadalombírálatához
és a végbement átalakulásokról szóló történelmi
híradásához egyéb effektusok között a V-
effektusra is szüksége lesz.

Fordította: Szántó Judit


