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

A mű után

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

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

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

Aranyért sem találtunk ideát.
Más főhősünk legyen? Vagy más

világ?
Más istenek? Vagy jobb ha nincse-

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

muszáj !"

SZÁNTÓ JUDIT

Peter Hacks két lénye -
magyar hangon

A lobositzi csata Szegeden
és az Amphitryon Miskolcon

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

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

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

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

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

*

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



nak egyetlen ellenszere volt: a nyílt, vilá-
gos beszéd, a legendák és hazug eszmé-
nyek kemény-kerek demitizálása. E mű-
vekben az igazság olyan egyszerű, mint a
friss kenyér és a tiszta forrásvíz. Persze:
ezt az egyszerű igazságot a művek ma-
gasrendűen szervezett, rafinált művészi
struktúrával fejezik ki. De hiába: tételeik
néhány év alatt általános iskolai tanköny-
vek alapigazságaivá koptak. És ezzel pár-
huzamosan vált nehezebbé előadásuk,
mivel tudatosan úgy íródtak, hogy újjá-
értelmezésre vajmi csekély lehetőséget
adjanak; szándékoltan nem voltak „leve-
gősek".

Mivel szaksajtónkban tudomásom sze-
rint csak magam írtam hosszabban a szer-
zőről, kénytelen vagyok magamat idézni.
A SZÍNHÁZ 1974. júliusi számában jelent
meg Peter Hacksról szóló dolgozatom.
Ebben Hacks első korszakának műveivel
kapcsolatban felvetettem: e drámák
alighanem maradandó részei lesznek a
német drámai örökségnek. De játszani is
legjobban német földön tudják őket, ott,
ahol valóságalapjuk közös emlék is, egyes
elemeiben még tovább élő realitás is, és
ahol csorbítatlanul érvényesülhet az író
művészetének egyik legnagyobb erőssége:
nyelvezete. Németországon kívül viszont
megeshetik, hogy a drámák művészi
összefüggésrendszeréből első-sorban a
mondanivaló evidenciája, a látásmód
komplikálatlan fölénye érvényesül.
Szuverén rendezői látomás, modern
együttesteljesítmény kell ahhoz, hogy az
alapkonfliktus „simaságát" ellensúlyozzák a mű
belső feszültségei, a játékosan oda-vissza
forgatott helyzetek élvezete, a villódzó, de
egységes ívű dialektikus tűzijáték.

A szegedi előadás, úgy érzem, igazolja
ezt az előzetes elképzelésemet. Á produk-
ció félsiker, ami adott esetben a siker
zónáján belül helyezkedik el, ugyanis,
ahogy fentebb utaltam rá, nézetem szerint:
sikernek számít minden olyan nem német
Hacks-előadás, amely nem egy
evidenciává vált tandrámát másol át szín-
padra -- márpedig Szegeden ilyesmiről szó
sem volt. A megszorítást az indokolja,
hogy a teljes sikerhez szükséges két tényező
közül csak az egyik volt adva: Giricz Mátyás
szuverén rendezői látomása. A modern
együttesteljesítmény, modern együttes híján,
elmaradt.

Giricz természetesen tudta, hogy a
brechti tandráma útja nem járható; a szikár
tételszerűség kiemelése itt és ma nem
tudja átlelkesíteni ezt a színművet. Való-
ban szuverén módon a szövegben rejlő
teátrális lehetőségeket bányászta elő, s a

„rejlő" jelző itt teljes gazdagságában ér-
tendő: a közvetlenül adódókat csak úgy
értékesítette, mint ahogy rátalált a csak
implikált forrásokra is, olyanokra, me-
lyek az 1956-os Hacksnak a fejében meg
sem fordulhattak. Az előadás: e lehető-
ségek megszervezése az antimilitarizmus
mint központi gondolat köré.

Az első percek kivételes élményt ígér-
nek. A színpad hátterében a tudatos ren-
detlenségben megkomponált katonaze-
nekar, a tamburmajorral, aki cinkos, bra-
tyizó vidámsággal üdvözli a nézőket; az
önmagukban konkrét, reális tárgyak
merészen hézagos, a néző fantáziáját
együtt-működésre kényszerítő
elrendezésével teljesen újszerű hatást
keltő játéktér (Gyarmathy Ágnes kiváló
munkája), a vonuló katonák között
tébláboló eleven libával, mely egy
szerzői utasításból vált önálló arculatú
szereplővé: mintha „rendezve" lett volna,
úgy érzékelte és érzékeltette kínos
feszengésével idilli idegenségét e
kapkodó, marcona környezetben; végül a
bravúrosan elgondolt lőgyakorlat -- a
rendezői színház izgalmas nyitánya

volt ez. (Itt jegyzem meg, hogy Hacksnál
ez a lőgyakorlat csupán egyszer, a dráma
közepe táján fordul elő, mégpedig abban
a formájában, ahogy Giricz az előadás
végén alkalmazza, vagyis úgy, hogy a
katonák leadta lövések magukat a kato-
nákat terítik le. Kitűnő ötlet volt ebből a
játékból keretjátékot formálni, mert így az
előadás a mondandó legélőbb, legidő-
szerűbb magvát hangsúlyozza, az általá-
nos háborúellenességen belül azt a gon-
dolatot, amely például a haladó amerikai
szerzők Vietnam-drámáiban is visszatér:
az igazságtalan háború visszaüt azokra,
akik viselik.)

E forró színpadi percek után azonban
megkezdődik' az előadás, amely a dolgok
természeténél fogva már nem lehet pusz-
tán rendezői színház: a rendezői koncep-
ciónak színészeken át kell érvényesülnie.
Ma ugyan köztudott, hogy vannak olyan
kiváló rendezők, akik a maguk látomását
szürke, úgyszólván arc nélküli színészek
együttesén át is érvényesíteni tudják, a
kritikák nem: találnak egyetlen, kieme-
lésre érdemes színésznevet sem, és az elő-

Peter Hacks: A lobositzi csata (Szegedi Nemzeti Színház). Braeker (Szűcs András)
találkozik szerelmével (Simon Éva)



adást mégis maradéktalan élménynek
minősítik. Nos, ez alighanem csak fiatal,
teljesen képlékeny színészek esetében old-
ható meg, akik a színészi egyéniség vará-
zsáért többek közt tökéletes fizikai ké-
szenlétükkel kárpótolnak; amellett más
típusú, oldottabb, rögtönzéses, happening
típusú vagy dokumentatív szövegek
szükségeltetnek hozzá. Hacks realista
drámája azonban, egyfelől, markáns sze-
repekre épül; másfelől Giricznek nem
fiatal, képlékeny színészekkel volt dolga.
Mint a közelmúltban a 171. Henrik elő-
adásán is kiderült: a szegedi társulat jó
néhány vezető színésze évtizedeken át
kimunkált szakmai eszközeihez ragasz-
kodva nem tud idomulni a korszerűbb,

dinamikusabb rendezői követelmények-
hez, és modern ensemble-munka aligha
várható tőlük. Amellett, úgy tűnik, a tár-
sulat fiataljai sem hatnak motorként.

Giricz az állandó színpadi keretben
(melyhez a katonazenekar éppúgy hozzá-
tartozik, mint a két útjelző tábla) két
hangsúlyos elemet akart ellenpontszerűen
egymásba játszatni: egyfelől a katonaélet
vásárian tarka, embertelenségében
abszurd, harsány panoptikumát, másfelől
a dráma legfőbb emberi konfrontációját,
Markoni és Braeker kapcsolatát. A két
elemet drámailag az tartja össze, hogy
Markoni, bár modernebb szellem, egy-
értelműen tagja a panoptikumnak. Ez a
koncepció mindvégig világosan kirajzo

lódott, s ez a rendező határozottságát
dicséri; ám a színészek többnyire csak le-
szállított szinten tudták kifejezni. Az elő-
adás csúcspontjává két olyan jelenet vált,
amelyben rendezői gondolat és színészi
megvalósítás fedte egymást; sajnos épp
ezek nem elsőrendű fontosságúak a mű
hierarchiájában. Kracht zászlótartó
(Körtvélyessy Zsolt) és Drudik ordonánc
(Kovács János) szimultán halála száraz
démoniságával borzongatott; Braeker és
Regina szerelmi jelenete pedig Hacksnak
itt még erősen brechti ízű, fanyar-
tárgyilagos líraiságát fejezte ki hibátlanul,
elsősorban Simon Éva jóvoltából, de Szűcs
Andrásnak is ezek voltak
legbensőségesebb percei. A katonai pa-
noptikum abszurd-groteszk figuráit a szí-
nészek vagy általánosságokkal, rutin-
megoldásokkal, Bilmoser - Mentes József
- esetében éppenséggel operetteszközökkel
tolmácsolták, a közkatonák meg többnyire
jellegtelenek voltak: Kosegartennak, a
büntetésből besorozott poétának szellemi
profilja vázlatszerűen sem dereng fel
Kovács Gyula játékából, a másik két svájci
muskétás, Scharer és Bachmann (Bagó
László és Gyürki István) dramaturgiai
súlyára pedig csak a szövegből lehet
következtetni. Ami a nagy központi
konfrontációt illeti, ez mindkét lábára
sántít. Ifj. Újlaky László
Markoni - ugyan kulturáltan, ízlésesen
hajtja végre a rendezői instrukciókat, csak
épp a nagy hipnotizőr súlyát, veszé-
lyességét nem tudja érzékeltetni; nyegle
ficsúr marad. Hadd emeljek ki egy rész-
letet. Hacks Markonija egy olyan ve-
szélyhelyzetben, mikor Braeker jóindulata
immár létkérdés számára, bevallja
Braekernek, azért küldte az első vonalba,
mert szüksége volt a holttestére. Ezt
azonban nem butaságból, taktikai hibából
kotyogja ki - joggal bizonyos benne, hogy
mágneses ereje birtokában ő még ezt a
bizalmas vallomást is megengedheti
magának. Újlakynál azonban e közlés
indokolatlan, ügyetlen fecsegésnek hat,
mivel a bűverő eleve is hiányzott belőle.
Szűcs András Braekerje viszont nem tudja
érzékeltetni, hogy ez a svájci parasztfiú
már naiv korszakában is értelmes, okos és
nyitott; így aztán az alakítás egysíkú, a
pálfordulás hiteltelen lesz. Volt egyébként
olyan nyugatnémet elő-adás, amely a két
főhős kapcsolatába homoszexuális
színezetet lopott. Ha ez természetesen
túlzás is, annyi kétségtelen, hogy ebben a
partnerségben a két alakítás feltételezi
egymást. Ha Markoni nem elég
meggyőzően vonzó, Braeker

Jelenet A lobositzi csata szegedi előadásából (Hernádi Oszkár felvételei)



értelmi színvonala kompromittálódik; ha
Braeker tisztasága nem elég földszagúan
rokonszenves, érthetetlenné válik, miért
szemelte ki Markoni épp őt demonstrációja
eszközéül, úgyszólván karrierje zálogául.
A két szereplőnek kötődnie kell
egymáshoz, magatartásukban vonzások és
taszítások összjátékának kell hullámoznia;
csak így válik igazán hatásossá a végső
szakítás. Ezt a minden mozzanatában
jelentőségteli kapcsolatot pedig a két
színész nem tudja kellő súllyal érzé-
keltetni.

Ennek ellenére, A lobositzi csata így is a
modern rendezői színház gondolatának
fölényét demonstrálja. Az előadás össz-
hatásában világosan kiadja a rendezői el-
gondolást: a száraz tételszerűséget le-
győzve, a produkciót a dialektikus játék
kontrapunktikájára és dinamikájára ala-
pozni, a merőben önállóan megválogatott.
teátrális hatáseszközök sokszínű, merész
alkalmazásával.

*

A Miskolci Nemzeti Színház könnyebb és
hálásabb feladatot vállalt az Amphitryonnal.
Tizenkét évvel A lobositzi csata után egy
merőben más Hacks áll előttünk. Egy
olyan Hacks, aki addigra már egy második
fázist is maga mögött hagyott: azt a rövid
időszakot, mikor a brechti dramaturgia egy
tovább módosított változatával a kortárs
hazai valóságot akarta birtokba venni.
Mindössze két drámát írt e célból ( A
gondok és a hatalom, Moritz Tassow),
mindkettőt kemény bírálat sújtotta, és
Hacksnak magának sem szereztek alkotói
kielégülést. Mindenesetre, a hatvanas évek
derekán Hacks végképp búcsút intett
Brechtnek, akiről 1975-ben meglehetős
fenntartásokkal nyilatkozik; úttörő érdemei
mellett hangsúlyozza művei korhoz kötött-
ségét, sőt, kijelenti: „A mából látva az
ember valósággal szakszervezeti dara-
bokként olvassa őket." (Hogy ezt az íté-
letet saját, hasonló ihletésű műveire is
vonatkoztatja-e, nem derül ki!)

A harmadik alkotói korszakhoz a rend-
kívül tudatos gondolkodó ideológiai bázist
is teremtett. Úgy véli, a hatvanas évek
közepére a szocialista társadalom alapjai
az NDK-ban kiépültek és meg-szilárdultak
; a művészetnek tehát már nem feladata,
hogy ezek megteremtésére mozgósítsa a
társadalmi tudatot. Stabil szocialista
társadalomban a művészetnek már nem
kell osztályharcos szempontból
átvilágítania a történelmi összefüggése-

ket (mint azt Hacks is tette pályája első
szakaszában), mert ennek már csak tör-
téneti jelentősége van; de nem kell az
embereknek a szocialista mindennapok
során kifejtett építő tevékenységét sem
ábrázolnia (mint azt ő maga második al-
kotói korszakában próbálta), mert ez csak
másolása lenne annak, ami a valóságban
immár ténylegesen végbemegy. Végre
eljött az ideje, legalábbis az NDK-ban, a
szocialista drámai klasszikának, amely,
Hacks értelmezése szerint, az egész
világtörténeti-világirodalmi örökséget, a
mítoszokat, a legendákat a mai szocialista
ember szemszögéből vizsgálja felül:
humanizálja, megkeresve a szocialista
társadalomhoz szóló üzenetüket.

Jellemző például, hogy az Amphitryon
Jupiterjében vagy a Teremtés-mítoszt
feldolgozó Ádám és Eva Istenében Hacks,
osztálytársadalmakban élő író-elődeivel
ellentétben, nem zsarnokot, kényurat,
negatív, emberellenes erőt lát, hanem az
emberi lehetőségek kiteljesítőit,
felfokozóit, meggyőződése lévén: egy
szocialista ország marxista írója már meg
engedheti magának, hogy a mítoszokat ne
elidegeníteni akarja, a megtévesztettek
okulására, hanem humanista magjukat
emelje ki, a már amúgy is öntudatos
nézők szórakoztatására és
meggondolkodtatására. Mindehhez
Hacks a derűs-fölényes komédia műfaját
tartja adekvátnak (a tragédiát általában
elavultnak

Peter Hacks: Amphitryon (Miskolci Nemzeti Színház). Jupiter (Blaskó Péter) látogatása Alcmenénél
(Lázár Katalin)



ítéli), ezt fejleszti tovább darabról darabra;
sajátos realizmusát egy szublimált,
általánosított valóság kibontására alkal-
mazza, egyre érettebb forma- és stílus-
érzékkel.

Ezzel az elmélettel persze jogosan le-
hetne vitába szállni. Általában is erősen
kérdéses a mai tematika ilyenszerű elvi
elutasítása, de adott esetben ez a kevésbé
érdekes; Hacks nem főfoglalkozású esz-
téta, nézeteit nem kívánja másokra tuk-
málni, és ha elmélete a maga gyakorlatá-
ban tökéletesen meggyőző műveket te-
remne, akkor a vita is megmaradhatna az
általánosság szintjén. Csakhogy e hacksi
klasszika fölényes derűje valami helyhez-
időhöz alig kötődő steril absztrakcióval
fenyeget, az általánosság veszedelmesen
közel jár a vértelenséghez, a hatás már-már
a puszta esztétikum légüres terében lebeg.
Ha Hacks e harmadik korszakának drámáit
egymás után elolvassuk (vagy ha egy
színház netán sorozatban mutatná be őket),
ez a benyomás elsöprővé válik, s az olvasó
(a néző) Hacks, a drámaíró legigazibb
lehetőségei nevében is tiltakozik Hacks, a
teoretikus terrorja ellen. Ez azonban,
olvasók, nézők és színházművészek
számára egyaránt szerencsésen, nem zárja
ki azt, hogy a sorozat egy-egy darabjának
olvasása, megnézése, előadása ne
szerezzen teljes művészi élvezetet, sőt,
társai közül ki-emelve időlegesen ne
győzzön meg a hacksi álláspontnak
legalábbis Hacksra magára vonatkoztatott
érvényéről. Ki-vált ha a sorozat egyik
gyöngyszeméről, az Amphitryonról van
szó. Ha csak az Amphitryont vesszük
szemügyre, készséggel elhisszük: ezt a
briliáns, okosan játékos, konfliktusaiban is
derűs komédiát valóban csak egy
szocialista társa-dalomban élő marxista
művész alkothatta meg ilyen természetes,
jókedvű fölénnyel, ilyen, az
„elvarratlanságtól" sem félő levegős
könnyedséggel.

Darabot tehát remekül választottak a
miskolciak, és reálisan mérték fel lehető-
ségeiket is: az ötszereplős kamaradarabban
legalább két szerepet ideálisan tudtak
kiosztani. (Sőt, meglehet, hogy ha az
eredeti szereposztás megmarad, kettő he-
lyett három ideális megoldásról is beszél-
hetnénk.) És volt bátorságuk a rendezést
olyasvalakire bízni, aki hivatalosan még
pályakezdőnek sem mondható, hisz Csiszár
Imre még csak negyedéves főiskolai
hallgató (igaz, ajánlólevele épp egy jól
sikerült főiskolai Hacks-rendezés volt, A
sanssouci molnáré).

A rendezés azt mutatja, hogy a fiatalok

Amphitryon, a férj (Maszlay István) és Jupiter, a szerető (Blaskó Péter) kínos találkozása a
miskolci Hacks-előadásban (Jármay György felvételei)

veg virtuóz dialektikai bravúrjáról,
egyetlen mondat sem mehet kárba. Csi-
szár, noha látszik, hogy ért és szeret min-
den mondatot, felmérte, hogy ha a szín-
padon nincs történés, cselekvés, látvány,
gesztus, mozgás - sőt, szöveg nélküli,
csak teátrális pillanatok -, akkor a néző
figyelme hamar s véglegesen ellankad.
Igy hát Hacks dialektikáját megtoldotta a
magáéval: a dialógus minden árnyalatára
ügyelő beszéd és a rendezői-tervezői-
színészi ötletek egymásba játszatásával.
Ezt a kettős dialektikát a fiatal rendező a
befejezéstől eltekintve végig győzi
szusszal. Elegánsan, a játék elnehezítése
nél-kül érezteti, hogy a hacksi Jupiter
fölénye nemcsak a tüzes új szeretőé az
el-

mögött már készülnek a legfiatalabbak.
Csiszár elfogódottság nélkül, a felnőtt
rendező biztonságával közelített a szö-
veghez. Őrá bátran rá lehet olvasni a pre-
mier előtti nyilatkozatát: „Csupán a lát-
ványmegoldásokban törekedtünk arra, hogy
megbontsuk a szöveg tirádáit." A betű
szerinti megvalósítás itt más szempontból
lett volna veszélyes, mint A labositzi csata
esetében. Egy okos, művelt olvasót annyira
magával ragadhat Hacks nyelvi tűzijátéka,
kivált legjobb német színdarabfordítónk,
Tandori Dezső kongeniális átköltésében,
hogy rendezőként a verbális koncert mellett
dönt, a legtisztesebb indokokkal: a néző
figyelmét semmivel sem szabad elvonni a
szö-



fásult férjjel szemben; az érzéki szenvedély
csak mozgósítja a Jupiterben rejlő
töbhletértékeket, melyek egy szabad, okos,
harmonikus, gyengéd s ugyanakkor
játékosan derűs ember portréját rajzolják
példaképül a lehetőségeik alatt cammogó
Amphitryonok elé. Ezt sommázza a végén
Alcmene: azért választotta Jupitert, mert az
olyan, amilyenné „az öröklött minta"

nyomán Amphitryon-nak is válnia kellett
volna. Ez tulajdonképpen a dráma legfőbb
mondandója, noha a befejezés többszörösen
megcsavarja. (Messze járunk már az egy
mondatba sűríthető hacksi tételektől!) És
épp itt fakul valamit a rendezés palettája. Itt
a legvégén ugyanis először az történik,
hogy Jupiter és Alcmene megfogalmazzák
Amphitryon számára a leckét. Ez-után e
lecke megértése végre önálló gondolkodóvá
teszi a mindennapokba bele-szürkült,
perspektívátlanná vált Amphitryont, sőt,
olyan ellenérveket csihol ki belőle, melyek
Jupiterrel szemben is megállják a helyüket:
könnyű tökéletesnek lenni, kiteljesíteni az
emberben rejlő lehetőségeket - ha nem
élünk benne e földi világban! A tézist
meggyőzően vitató antitézisre azonban
magasabb fokon felel a jupiteri szintézis: a
mentségekkel élni szabad, de visszaélni
nem; csak akkor mentenek, ha nem
abszolútumként hivatkozunk rájuk: „Ha
látja, nem ember még: ez teszi az embert
csaknem emberré." És Hacks még itt sem
áll meg. Jupiternek igaza van, de mégis
örül, hogy isteni teendőire hivatkozva
odébb-állhat, kifizetve a házaspárt egy
tetszetős szofizmával: „Megoldás nincs. Az
van, ami lehet." Nos, e pazar drámai
kompozíciónak Csiszár épp a mégiscsak
legfőbb motívumát: az említett jupiteri
szintézist keni el. Jupiterének csak a pácból
való szabadulás a fontos, az állandó emberi
önkritika parancsát mellékesen, ötletsze-
rűen hadarja el. Igy a befejezés komikuma
egyértelműbb ugyan, de épp a szerkesztés
komplexitásában rejlő feszültség szenved
csorbát.

Csiszár kitűnően választotta meg mun-
katársait is. Székely László elbűvölően
szellemes színpadképe felfokozza a ren-
dezés vizuális valőrjeit; s ha az Anaphitryon
az utókor szemében is jelentős alkotásnak
bizonyul, melynek előadástörténetét is
megőrzik, bizonyára számon tartják majd,
hogy Miskolcon használták először az
éjszaka ábrázolására a Hacks előírta kék
függöny helyett a tűzdelt kék paplant -
vonulása, sértődött lassítása, durcás-riadt
sietsége, tündéri elpirulása

önálló szereplővé avatja (a szegedi liba
példája jut eszünkbe: hogyan kelnek életre,
íme, a kellékek egy alkotó szellemű
produkcióban!). Ugyancsak kifejezőek és
funkcionálisak a jelmezeket is tervező
Szakács Györgyi maszkjai; cél-
szerűségüket jelzi, hogy még kettős, sőt,
hármas rétegben sem látszanak zavarni a
színészeket. A maszkok egyébként azt is
bizonyítják, hogy jó színészeket a mimika
ilyetén kikapcsolása sem foszt meg
egyéniségük érvényesítésének lehetősé-
gétől, legföljebb arra szorítja őket, hogy
amit itt veszítenek, az mozgásban, hang-
ban, játékintelligenciában bőséggel meg-
térüljön. Leginkább Lázár Kati külön-
leges, pikáns szépségét sajnálta volna az
ember (nem véletlen, hogy az Amphi tr yon-
előadások egy része egyáltalán nem
alkalmazott maszkot, de ahol igen, Alc-
menét többnyire ott is maszk nélkül ját-
szották). Lázár Kati félmaszkja mögött
viszonylag fölismerhető maradt, de Alc-
menéjének lényege az volt, hogy ez az
asszony több, mint szép: az őszinte szen-
vedély, a nyílt és kíváncsi érzékiség páro-
sul benne az állandó készenlétben levő,
ellenőrző értelemmel, méghozzá annak
legemberibb: humorral dúsított formájá-
ban. Ez teszi minden földi nők legkívá-
natosabbikává, a legtökéletesebb ember:
az isten partnerévé. Blaskó Péterre már
nehezebb volt ráismerni a komolyan vett
maszk alatt, azaz: nehezebb az utca Blaskó
Péterére, de könnyű Blaskó Péterre, az
egyre egyénibb hangú, érdekes színészre.
Jupiterje az írói és rendezői dialektika
minden húrját megszólaltatta: a
legemberibb isten volt s a legistenibb
ember, s ehhez még izgága, lobogó
kamasz is. Amphitryon szerepébe a
próbaidőszak második fázisában ugrott be
a főiskolás Maszlay István. Egy ilyen
váratlan feladat egy főiskolai vizsgaelő-
adás esetében felszabadítóan is hathat. Itt,
komoly, hivatásos színházban, „fel-nőtt"

partnerek között inkább a feladat súlya
nehezedett rá; pontos értelmezéssel
hajtotta végre a rendezői utasításokat, de a
maga egyéniségével legalábbis a be-
mutatón - nem tudott beköltözni a sze-
repbe. Mercuriusként Somló István egy
közepes előadásban kitűnő lehetett volna,
itt csak közepes volt (és hadd említsem
meg, mint azt mások kapcsán mások is
nem egyszer tették, hogy ezzel a névvel
nem ildomos magyar színpadra lép-ni);
Csapó János mint Sosias pedig egy régi
értelmű jó vidéki átlagszínvonalat
képviselt egy fővárosi (vagy: új értelmű
vidéki) színvonalú előadásban. Am az

Amphitryon kevésbé épül ensemble-telje-
sítményre, mint A Iobos i tz i c sata ; itt a
szerepek sztárarcokra íródtak, és öt sze-
replő közül kettő is élménnyé avathat egy
előadást, ha a többi nem kifejezetten
rossz, és ha a rendezői munka ilyen meg-
győző sodrású.

*

Mindkét Hacks-bemutató érdekes és je-
lentős eseménye volt az 1974/

75-ös évad-
nak. Autonóm értékeiken túl azért is, mert
ismét kiderült: a biztonsági műsor-politika
hosszú távon kockázatosabb a
kockáztatónál. Lehet bátran, kezdemé-
nyezően, találékonyan műsort tervezni, ha
a kezdeményezés, a bátor invenció nem
merül ki egy-egy „nehéz" darab
kiválasztásában; hanem az előkészítés
minden fázisában érvényesül, korszerű, al-
kotó dramaturgiai-rendezői munka for-
májában.

Peter Hacks: A lobositzi csata
(Szegedi Nemzeti Színház)

Rendezte: Giricz Mátyás, díszlet és jelmez:
Gyarmathy Ágnes.

Szereplők: Kátay Endre, Marsai Károly,
Körtvélyessy Zsolt, ifj. Ujlaky László, Kato-
na András, Szabó István, Kovács János,
Mentes József, Szűcs András, Jachinek Ru-
dolf, Kovács Gyula, Bagó László, Gyürki
István, Miklós Klára, Buday Déry Mária,
Peter Hacks: Amphitryon
(Miskolci Nemzeti Színház)

Rendezte: Csiszár Imre, díszlet: Székely
László, jelmez: Szakács Györgyi.

Szereplők: Blaskó Péter, Somló István,
Maszlay István, Csapó János, Lázár Katalin.

Simon Eva, Gémesi Imre.


