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SCHAUSPIELHAUS, ZÜRICH, 1969
(Ősbemutató)

Tizennégy nap választ még el a bemutatótól.
Besson próbálja a jeleneteket: Tui-iskola, tea-
ház, Tui-kongresszus... A színészek munkaru-
haként fehér köpenyt és magas fehér sapkát
hordanak. A világos, fehér színpadon már fel-
épültek a játékterek.

Besson éppen azon a jeleneten dolgozik,
amelyben Si Meh Tui-növendék szónokolni ta-
nul. Témául a következő kérdést kapja: „Miért
nincs igaza Kai Hónak?" (Kai Ho a forradalmár,
aki fenyegeti, s végül el is söpri a drámabeli
feudális Kínát.) Ha a tanítvány valamit rosszul
mond, Nu San, a mester a magasba húzza előle
a kenyérkosarat, ha eltalálja a helyes választ,
akkor leengedi. (A jelenet trükkje, hogy a kosár
olyankor szökik a magasba, ami-kor a tanítvány
az igazat mondja - és akkor ereszkedik le,
amikor a tőle megkívánt módon kiforgatja az
igazságot.) Besson elsőnek a kosár mozgását
kifogásolja. Amikor Nu San első ízben engedi le,
közbeszól: „Ne ilyen mélyre! Maga túlságosan
bőkezű!" És rögtön bírálja a szerkezetet is:
„Sokkal érzékenyebben kellene működnie."

Aztán Si Meh ismét megszólalhat, Besson pedig
addig korrigálja a tempót és a dallamot, amíg a
beszéd egészen könnyeddé és artisztikussá
nem válik.

A struktúra

Amikor elhangzik a mondat: „Kai Ho kizsákmá-
nyolja a sokaság elégedetlenségét, tehát Kai Ho
kizsákmányoló" - Besson ismét félbeszakítja a
színészt: túlhangsúlyozta a „kizsákmányoló" szót,
s Nu San erre ismét túl mélyre engedte a kosarat.
A színészek csodálkoznak Besson
elégedetlenségén, hiszen ők azt hitték, sikerült
felismerniök és érzékeltetniök a jelenet politikai
mondanivalóját és ütőerejét. Besson azonban ezt
túl felszínesnek találja. Így szól Nu Sanhoz:
„Tudja, a »kizsákmányoló« szó nagyon is
elcsépelt; emiatt még nem érdemel ekkora
jutalmat." Si Mehnek pedig ezt mondja: „Ne a
»kizsákmányoló«-t hangsúlyozza, hanem a
»tehát«-ot." Többször is előjátssza: ,,...tehát
kizsákmányoló." Később, amikor Si Meh már a
következő, hasonló módon fel-épített szakaszt is
előadta - „Kai Ho úr Ho Nangban földet oszt a
szegény bérlőknek. De ehhez először el kell
rabolnia a földet; tehát Kai Ho tolvaj" -, Besson
tisztázza a tanítvány eljárását: „Mint látja, Si Meh
előállított egy logikus következtetést - erről van itt
szó!"

Amikor Besson kétszer is a „tehát"-ot hang-
súlyoztatja, roppant kifinomult módon világít rá
a jelenet struktúrájára: itt nemcsak az leplező-
dik le, hogy az értelmiségiek hajlandók hasz-
nálni a hatalmon levők fogalmait (kizsákmá-
nyoló, tolvaj), hanem a mód is, ahogyan ezt te-
szik: logikus érvrendszert állítanak elő, vagyis
visszaélnek saját gondolkodási képességük-kel.

Tovább dolgoznak a jeleneten. A végén,
amikor a tanítvány már tudja, hogyan szerezze
meg a kosarat, a színész fokozza a hangerőt.
Besson rögtön rászól: „Ne a hangerőre fordítsa
erejét; a tanítvány most már érti a dörgést, és
élvezi a mókát - tehát csak halkan, mosolyogva,
keményen!"

Utalását - hogy tudniillik egyszer csak mintha
a tanítvány kerülne fölénybe - Besson később
az egész jelenet tagolódásával szemlélteti: a
tanítvány meredjen végig a kosárra, s ha a
kosár megmozdul, vessen gyors, kezdetben
félénk pillantást a mesterre; de amikor már
felfogta az idomítás mechanizmusát, tekintete
váljék fölényessé, mosolygóssá, és mintegy a
szemével parancsolja egyre lejjebb a kosarat.

A komikum

Az idomítás bonyolult folyamatát (amelynek
végén a győzelem valójában totális vereséget
jelent) Besson nagyon szép színpadi megol-
dással teszi érzékletessé. A színpadi elemek (a
tekintet és a kosár mozgása) változatlanok, de a
kettő között a mozgás iránya hirtelen megfordul:
a mozgatóból mozgatott lesz. és

megfordítva - vagyis az itt bemutatott gondol-
kodás, a logikai következtetések előállítása
merőben formális, bármikor kiforgatható jelen-
ségként lepleződik le. A komplex gondolati tar-
talom egyszerű, szemléletes, érzékien konkrét
mechanizmusban válik láthatóvá, s egyszers-
mind komikussá. A jelenet végén Besson vidá-
man fel is nevet, és rábólint: „Hát így megy ez"

Egy másik jelenet. Munka Du és Ki Leh, a két
nagy Tui, akik a kongresszuson vetélytárs-ként
lépnek majd fel, egyre élesebb szurkálódással
üdvözlik egymást. Besson finom, cizellált formát
diktál: a szereplők negédesen be-szélnek,
keringőt lejtenek egymással, s minden
gonoszkodás után pördülnek egyet. Besson itt
az akadémikusi játékszabályokat ironizálja,
amelyek a veszekedéshez is udvarias,
méltóságteljes formát írnak elő - és mindez
ugyanakkor ismét a konkrét helyzet érzékelte-
tését szolgálja: Besson felvilágosítja a két szí-
nészt, hogy valójában minden forgással ki-ki
csak távolabb akarja terelni a másikat a kong-
resszusi teremtől, vagyis a forma leple alatt
pőre egzisztenciális harc zajlik.

A gesztusok

Besson irtózik a semmitmondó gesztusoktól, a
hamis gesztusok ellen pedig szenvedélyesen
tiltakozik. A két fő-Tui egyikét például így uta-
sítja rendre: „Ez a töméntelen kis gesztus egytől
egyig semmitmondó és legföljebb természetes.
Csakhogy ez a fajta természetesség

A zürichi Schauspielhaus előadása (1969)
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semmit sem ér" - éppen, mert nem mond nem
mutat meg semmit. Vagy itt vannak a ha-mis
gesztusok. Ki Lehnek, kongresszusi beszéde után.
a rektor köszönetet mond - és a színész eközben
kétfelől arcon csókolja, úgy gratulál neki. Besson
felugrik, úgy tiltakozik: „Ne haragudjék, de az a
rektor, aki mielőtt egy kollégájának gratulálna,
nem beszéli meg elő ször másokkal a dolgot,
hősnek elmenne, de egyetemi rektornak
semmiképpen." És utasítja a színészt, hogy
szövegét - „Köszönöm, Ki Leh úr! - mozdulatlanul,
mintegy a levegőbe mondja.

Az artisztikum

Amikor Besson szemléletességre es világosságra
tör, korlátokba ütközik: látható, hogy a
színészektől idegen a gesztusok ilyetén pon-
tossága. Besson tehát a színpadra siet, és elő-
játszik: megmutatja, hogyan kergeti el a paraszt a
Tuit (,,szakasztott úgy, mint Jézus a kufárokat a
templomból"); hogyan tartóztatja le („rendkívül
korrektül és udvariasan") a rendőr a kegyvesztett
Ki Lehet; hogyan old kereket („mint a rajtakapott
tolvaj") a császár öccse, miután üzelmei
lelepleződtek: vagy hogyan (.,gondosan,
szakszerűen") kényszeríti a rabló pisztollyal a
rektort, hogy főnökének a „megfelelő" kérdést adja
fel. Besson türelmes, de a színészek csak lassan,
fáradságosan boldogulnak. A legnehezebben a két
Tui keringője megy. Besson egy ideig gyakorol
velük, aztán kijelenti: „Kérem, próbálják ezt el
önállóan - ennek tökéletesen kell mennie, de a
próba nem arra való, hogy a végtelenségig próbál-
kozzunk." Végül kijelenti: ,,Önálló kis művészi
számot akarok. Tudom, hogy nehéz, de nem
lehetetlen - gondoljanak csak a sportolók mű-vészi
teljesítményére." Majd halkan felnevet, és
hozzáteszi: „Pedig azok amatőrök..."

Volker Canaris, Theater heute, 1969. március

A Tuik olyan értelmiségiek, akik a gazdasági
szabadság hiányának körülményei között úgy
tesznek, mintha a szellem szabad volna. Tuinak
számított Brecht szemében nemcsak a Mann
testvérpár, Heinrich és Thomas vagy
Horkheimer és Adorno, hanem - a Walter
Benjamin lejegyezte beszélgetések tanúsága
szerint - Lukács György és Alfred Kurella is;
tehát a Tuik között egyaránt találunk liberáliso-
kat és kritikai felvilágosítókat, valamint sztáli-
nistákat. Ám ugyanakkor nem véletlenül ke-
reszteli Ionesco az Éhség és szomjúságban
Brechtollnak az egyik, ketrecben mutogatott

Tuik a Besson rendezte zürichi ősbemutatón

monomániás gondolkodót. Vajon a Tuikat kigú-
nyoló Brechtben mennyi elfojtott öngyűlölet
működött? Es vajon bizonyos alkalmakkor nem
követelte-e meg vagy gyakorolta maga is a
szerecsenmosdatást, a hazudozást. a képmu-
tatást? Az egészében ellentmondásos, vékony
és a sok célzás révén önmagát elaprózó Tui-
anyag csak kérdésekre jogosít fel, válaszokat
voltaképpen nem ad. Mint ahogy kérdés marad
az is, hogy miért éppen a kelet-berlini
munkásfelkelést követő hetekben fejezte be
végre Brecht a régóta érlelődő színdarabot?
Vajon menekült-e a fiktív Kínába, vagy így
akarta elhatárolni magát? Avagy arra törekedett
volna, hogy a weimari köztársaság ábrá-
zolásával önmaga előtt is tisztázza a német
történelem hibaforrásait?

Horst Sagert Turandot-színpada rendetlenül
összeillesztett fehér lepedőkből áll, melyeken
mindenfelé nyomtatott szöveg vagy fekete,
groteszk kézírás látható: kopott, színtelen Tui-
világ, amely inflálja-pocsékolja a betűket, sza-
vakat, mondatokat, megfogalmazásokat. A Tuik
is fehér lepedőbe vannak bugyolálva, fejükön
magas, fehér, félrecsapott süveg imbolyog. A
sapka, a ruha is tele van nyomtatva: nevük és
funkcióik olvashatók rajta. Fehérre púderozott.
bohócos szobatudós-ábrázatukat szinte
eltakarja a nagy, bagolyszerű plasztikszemüveg,
amellyel mint ernyővel védekeznek a valóság
ellen. A császár és a hercegnő

ezüstös fehér selyemben jár, de az is rongy-
ként, vásárian csavarodik köréjük. A császári
trón fölött rozoga plasztiksátor: a Tui-kong-
resszus színhelye pedig egy ugyancsak ren-
detlen lepedőkből tákolt, kórusszerű építmény,
karámszerű részekből összetoldva. Az elő-adás
vége felé a színpadot egyre jobban feldúlják;
amikor Gogher Góg átveszi a hatalmat, a Tuik
fehér lepedővilága összeomlik, s mögötte
egymáshoz varrt barna, szürke, fekete zsákok
lógnak, a durvább valóság lomtára-ként. A
színpad és a jelmezek adekvátul fejezik ki a
darab foszlott vékonyságát, kollázsjel-legét - a
színház olcsó, lommal zsúfolt bódé-ként
lepleződik le.

Mindehhez azonban a játékstílust nem találták
még meg. A bessoni finomság, ha igazán
sikerül. mindig tiszta és világos; a fitogtatott
túlzásokban is igazság nyilvánul meg, a legjel-
lemzőbb vonásokat hangsúlyozzák túl. Itt ez
csak ritkán valósul meg. A burleszk nyers. ér-
zéki artisztikumából hiányzik a kellő precizitás.

Henning Rischbieter, Theater heute, 1969.
március

Amikor a Szovjetunió és a Varsói Szerződés
tagországai lerohanják Csehszlovákiát, az orosz
értelmiség egy emberként mosdatja fehérre a
bűnös akciót. Kétélű tehát a fegyver, amelyet
Brecht az értelmiség galádsága ellen kovácsol:
nemcsak a kapitalista rendszerekre
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sújt le, hanem a világ valamennyi totalitárius
rendszerére - beleértve a jelenlegi szovjet
kommunizmust is. Ezért nem lehetett a dara-bot
Kelet-Berlinben bemutatni...

És mégis: B. úr páratlan élességgel leplezi le
a hatalmat kiszolgáló értelmiség funkcióját,
Besson pedig groteszk, kabarészerű előadást
állított színpadra, amely a rögtönzött gerilla-
színházzal vagy éppen a bábszínházzal rokon.
A bámulatos koreográfia ismét bebizonyítja,
milyen mestere Besson a színészvezetésnek.

R. Fischer, La Tribune de Genéve, 1969. feb-
ruár 11.

A Turandot időtlen politikai színdarab, melyben
a politikán a hangsúly; a drámai szufla igen-
csak vékony, és ezen Besson rendezése sem
segíthet. A lendület elhal a didaktikában. Bes-
son így is lenyűgöző munkát végzett, noha Zü-
richben igazából nem álltak rendelkezésére él-
vonalbeli színészi erők. A Tuik közül egy sem
emelkedik ki; mind beledermednek a maszk és
a jelmez egyöntetűségébe.

A dráma megismerése kerekké teszi Brecht-
képünket, más nem telik tőle, az elő-adás pedig
érdekesen illusztrálja a rendezői lehetőségeket.
Ily módon egy nagy író közepes darabja
értékelődik fel szinte érdemtelenül.

Gerda Benesch, Theater Rundschau, 1969.
március

Besson és Sagert minden lehetőséget kihasz-
nál, hogy elidegenítve megértesse a svájci
közönséggel: a szellem prostituálódása az ő
társadalmukban is törvényszerű jelenség. A
színpad három oldala fehér vásznakkal van
körbeaggatva, hogy a „fehérre mosdatás"
szakmája szembeszökő legyen, a színpad
közepén pedig egy transzparensen a hófehér
Matterhorn látható, a felirattal: „A Persiltől az
egész ország ragyog!" A császári katonák
egyenruhája hasonlít a svájci hadseregéhez. S
különösen kihívón hathatott Szen alpesi pa-
rasztként való beállítása; az egyik méltatlanko-
dó kritikus Teli hasonmását látta a forradalmi
tudásra áhítozó figurában, aki ráadásul svájci
tájszólásban fejezi ki magát.

A császár trónterme vakító fényű celofánba
van csomagolva (egyébként ezt is, akár a többi
játékteret, emelvényen tolják be), a sze-
recsenmosdatók kongresszusa pedig egy ha-
sonlóan steril műtőben zajlik.

De hogy mi is valójában az igazság e klinikai
tisztaságú világ körül, az újra meg újra ki-derül,
amikor a háttérben feltűnik egy piszkos-rongyos
függöny. A cselekmény előrehaladtá-

val egyre inkább lepattogzik a fehér máz, és
lelepleződik a piszok. a tökéletlenség - a
színpadon kirajzolódik a polgári társadalom
modellje.

Besson és Sagert a császári udvarban, va-
lamint a Tuik körében játszódó jeleneteket a
burleszk, a bohóctréfa felé közelíti. A beszéd és
a gesztusok fölösleges torzítása nélkül fokozzák
fel az ábrázolást, amely így folyamatosan a
teátrális tipikusság jegyeit ölti fel. A Tuik
kongresszusa például szakasztott olyan, mint
egy polgári parlament, a maga skolasztikus vi-
táival.

Ernst Schumacher, Berliner Zeitung, 1969.
február 13.

Már az a bizakodó elképzelés is, miszerint a
szocializmusban nem lesz többé Tui-kérdés,
elavulttá teszi az egészet... Ha látom a falon a
levágott fejeket, természetesen rögtön tudom,
melyek azok a fejek, amelyekről itt nincsen szó -
de nekem mégis ezek jutnak az eszembe, és
ezen nem változtat semmiféle Matterhorn-
plakát. Kellemetlen este volt - amolyan igazi
színházi esemény a javából.

Max Frisch naplójegyzete 1969-ből

THEÂTRENATIONALPOPULAIRE,PÁRIZS,1971

Georges Wilson rendezőnek sok mindent sze-
mére vetettek a kritikusok: nem gondolta át a
szöveget elég elmélyülten, hiányosan munkálta
ki a mű időszerűségét... Ám annyi bizonyos,
hogy a párizsi közönség sem volt fogékony a
szimbolikus és pedagógiai utalásokra. A darab
nemcsak a fasiszta világnézetre vo-
natkoztatható, hanem a kommunistára is, annak
mind sztálinista, mind maoista formájában. Nem
lehetséges, hogy korunk értelmisége a maga
közismert rugalmasságával szépen átbillent a
szélsőjobbról a szélsőbal táborába? A Turandot
„megmentőjükként" ajánlja a parasztoknak Kai
Hót a maga kék könyvecskéjével... Mindaz után,
ami Magyarországon. Csehszlovákiában, Hátsó-
Indiában és legújabban Pakisztánban történt,
érthetőbb lesz, miért nem jelent meg ez a
meglehetősen kétértelmű darab ez idáig
egyetlen nyugatnémet színpadon sem.
Wilsonnak a kritikusok által gáncsolt
„bizonytalansága" voltaképpen csak számos mai
„baloldali" tudat alatti érzületét tükrözi.

Edgard Schall párizsi tudósítása a Die Tat 1971.
december 31-i számában

B E R L I N E R E N S E M B L E , 1973

A Berliner Ensemble előadása az alábbiakból
indul ki:

1. Brecht a darabot befejezte. A Bertolt
Brecht-archívum valamennyi anyagának átné-
zése után bebizonyosodott: tévesek azok a fel-
tételezések, miszerint a Turandot lezáratlan al-
kotás.

2. A darab témája: a gondolkodásra való
képesség használata, illetve a vele való
visszaélés (továbbá hogy e visszaélésnek
miképpen lehet véget vetni).

3. A „Tui" fogalma nem tévesztendő össze az
„értelmiségi" társadalmi fogalmával. A tuizmus a
maga áruértékére redukált gondolkodást jelöli. A
Tui, hogy minél kelendőbb legyen, meggondolás
nélkül szövetkezik az uralkodó és haszonélvező
kisebbséggel.

4. A darab egy távol-keleti feudális zsarnoki
rendszerben játszódik, de az ábrázolt értelmi-

Berliner Ensemble, 1973
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Jelenet a berlini előadásból

ségi magatartásformák a weimari köztársaság
és a feltörekvő fasizmus korához kapcsolód-
nak, ami korántsem zárja ki a mai, kortársi vo-
natkozásokat.

Az 1973-as berlini előadás műsorfüzetéből

Peter Kupke és Wolfgang Pintzka - az egykori
elképzeléssel szemben az előadást nem Bes-
son rendezte - a szellemes-gúnyos meséből
gazdasági kvízt csinált: a közönségnek ki kell
találnia, hova lett a császár gyapotja, és tetejé-
be élvezetét is kell lelnie a politika, a gazdaság
és a megvásárolható intellektualizmus bonyolult
összefüggéseiben.

Karl von Appen fölöttébb stílusos színpadán,
fénysárga és szutykosszürke tónusok között
adják elő a Tuik, ezek a korrumpálható
véleménykufárok a maguk szólóit a csaknem
száz szereplőt foglalkoztató előadásban, amely
már alig utal a weimari köztársaság önmagukat
prostituáló aranyköpésgyártóira. Ez a Turandot
bizonyos távlatból, kulturált, szórakoztató és
elvont tandrámaként szól az értelmiség
szerepéről rossz és még rosszabb
társadalmakban. A rendezés gyorsan, mintegy
szégyenlősen suhan át a népfelszabadító vég-
kifejleten. Ügyesen iktatták ki a kínossá vált
Mao-sifrt, ehelyett beérik frázisokkal: Szen, a
derék paraszt bölcs szavai inkább félelmetes,

semmint ígéretes képet rajzolnak az eljövendő
rend fenyegetően egészséges világáról.

Az egyszerű emberek az előadás végén
olyan kedvetlenül és erőtlenül ragadják ma-
gukhoz a kezdeményezést, hogy a munkás-
osztály akciója a megfakult forradalmi freskó
pózába dermed.

Rudolf Lorenzen, Die Weltwoche, 1973. február
28.

Ugyanígy támad fel a derű, amikor „a törvényes
kereteken belüli haladásról" esik szó, a kérdést
pedig: „Vannak-e rokonai - az északi
tartományokban?" hangosan megtapsolják. A
közönségnek a nyugat-németországi rokonok
jutnak eszébe, no meg az NDK polgárai által
aláírandó kötelezvény, miszerint nem fogadnak
nyugati rokonokat, illetve azonnal jelentik az
ilyen látogatásokat. Persze fölöttébb valószínű.
hogy ezeket a kötelezvényeket nem sokan ér-
zik kötelezőnek, így aztán nem csoda, ha jót
mulatnak a darabbeli kérdésen. Gyönyörű az a
gag is, amikor a „tévesen" fogalmazó Tuik le-
vágott és póznára tűzött fejei ide-oda forog-
nak, és szájukat kitátva vitatkozni kezdenek.

Mindent egybevetve: nagy közönségsiker, ám
a brechti mű recepciótörténete nem könyvelhet
el igazi nyereséget.

Jürgen Beckelmann, Frankfurter Rundschau.
1973. február 16.

Helene Weigel, Brecht színésznő-felesége ha-
lála előtt azt javasolta a rendezőknek, hogy a
Tuik Günter Grass, Karl Jaspers és más, nem
kommunista német értelmiségiek maszkjában
jelenjenek meg.

Paul Moor, The Times, 1973. április 3.

A Tuikat többek között a jelmezek differenciál-
ják. A vezető réteg (politikusok és akadémiku-
sok) méltóságteljes, művészi applikációkkal el-
látott fehér köntöst és hófehér csúcsos kalapot
visel; egyszerű, kissé viseltes a Tui-középréteg
piszkosfehér uniformisa, kalapjuk feketével ár-
nyalt: rongyos, szalonnás a lumpenproletár Tu-
ik ruhája, amely már alig emlékeztet egykori
fehérségére, kalapjuk pedig majdnem fekete. A
különbségeket hangsúlyozza a játék is, a fi-
nomkodó pózoktól a behízelgően önreklámozó
gesztusokon át az otromba felkínálkozásig.

Szen, a paraszt hangsúlyozott megfigyelői
álláspontja, valamint a különféle Tui-magatar-
tások kiemelése jóformán hézagtalanul de-
monstrációvá teszi az előadást. Ameddig erő-
teljesen hat a móka és a humor, ez nem olyan
feltűnő, sőt még, sikeres is. Amikor azonban a
második rész nagyon is komoly történéseit
töprengő gondolatisággal vezetik fel, akkor ez a
kontemplatív stílus a hétköznapi szürkeség
stilizálásához vezet, vagyis unalomba fullad.

Manfred Nössig, Theater der Zeit, 1973. április
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ENSEMBLETHEATER, BÉCS, 1977
Arról, hogy Brecht sehogysem tudott elkészül-ni
a darabbal, maguk a Tuik tehetnek. A darab
először a weimari köztársaság megvásárolható
értelmiségét vette célba, aztán a szereplők
átvedlettek a frankfurti Szociológiai Intézet for-
radalomteoretikusaivá, majd ezeket kiszorították
az amerikai Tuik, akik nem is tagadták, hogy
megvásárolhatók. De mit számítottak ezek mind
a hitlerizmus értelmiségi boncaihoz képest?
Őutánuk jöttek a Mc Carthy-izmus szaglászói,
és a végén Brechtnek meg kellett állapítania,
hogy a tuizmus a legpazarabbul a
kommunizmusban virul. Brechtnek, a Tuinak a
Tuikhoz való viszonyában addig váltakozik a
gúny és a rokonszenv, míg végül el nem
söpörteti őket egy Ui-típusú útonálló bitorlóval.

Az álláspontok eltolódása nem tett jót a da-
rabnak. A materialista történelemóra, mely
szerint a gyapotot felhalmozó császár a Tuik
kongresszusával akarja jóváhagyatni a maga
korrupcióját - Brecht itt a kultúra szabadságával
foglalkozó nyugat-berlini értelmiségi
kongresszusra utalt - , m a g a is egy darab tu-
izmus lesz: mérlegel, támad, véd, kigúnyol,
igazol egyszerre. Egy lépés előre, kettő hátra:
valóságos dokumentuma a brechti ravaszság-
nak. Hiszen ő aztán értette a módját, hogy jól
megférjen a hatalom birtokosaival, a forradal-
mat pedig az elmélet és az irodalom bensősé-
gébe izolálja.

Hans Heinz Hahnl, Arbeiter Zeitung, 1977. jú-
nius 7

TAGANKA SZÍNHÁZ, MOSZKVA, 1979
Amikor 1978 februárjában a Taganka Színház A
szecsuáni jólélekkel először lépett fel
Moszkvában, az előadás végén, a szűnni nem
akaró tapsvihar közepette a moszkvai színé-
szek oldalt fordultak, az általuk felállított Brecht-
kép felé, és maguk is bekapcsolódtak a tapsba,
amely immár Brechtnek szólt. A képet
színházukból hozták magukkal: ott lóg az elő-
csarnokban Sztanyiszlavszkij, Mejerhold és
Vahtangov portréja mellett. Akkor Ljubimov így
foglalta össze Brechthez való viszonyát: „Úgy
érzem, Brecht hatása szakadatlanul jelen van -
és minél szélesebben értik-értelmezik őt, annál
jobb." Ebben a szellemben követte a Szecsuáni
előadását először a Galilei, most pedig, 1979
decemberében a Turandot.

Beszélgetésünk során Ljubimov érdekes és

tanulságos megjegyzéseket fűzött előadásához.
Mivel szerinte a darab „nincs befejezve", és a
tervezett bemutatóhoz maga Brecht is
erőteljesen változtatott rajta, Ljubimov új son-
gokat íratott saját értelmezéséhez. Úgy vélte
ugyanis, hogy Brecht eredeti szándéka a mai
moszkvai közönség számára hozzáférhetetlen,
s ezért valamilyen metaforát keresett. Metafo-
rája egy középkoriasan ható gépben ölt testet:
„Olyan gép ez - mondja -, amely kioltja a
személyiséget."

- Az előadás stílusát keresve - folytatja -
végül a keleti, elsősorban a kínai színház
plasztikájánál kötöttem ki, ahol a rituálé fontos
szerepet játszik... A darab értelmiségi szereplői
mind megvásárolhatók. Ezért Brecht mindent a
bohózatra hegyez ki: így ábrázolhatja a
totalitarianizmusnak azt a végső fokát, ahol már
mindent egy kaptafára húznak. Ilyenkor a
személyiségnek nincs más választása, mint
szép csendben, halkan ellopakodni. Ezt fejezi ki
az előadás záró songja: „Ha életben akarsz
maradni, rejtőzz el, mint pénz a résben."

Ljubimov rendezésében még a császári
család is ennek a mesterséges egyformaság-
nak lesz az áldozata: ők is esőköpenyt és szo-
rosan simuló fejfedőt viselnek. A rendező el-
mondja, hogy sok Mao-idézetet adott a császár
szájába, kezében pedig ott a híres maói ernyő,
amely a színpad közepén lebeg az események
fölött. A császár fakalapáccsal üti dobját, így
hozza működésbe a gépezetet, „amely
mindenestől neki dolgozik". És amikor az alsó
szinten a Tuik forgatják a gépezetet, a felső
szinten mozgásba lendül egy berendezés,
amely legyezi a császári családot.

A brechti szöveggel ellentétben Ljubimov
előadása nem végződik forradalommal. „Itt már
a teljes bomlás következik be - mondja
Ljubimov. - Küszöbön az atomháború vagy
valami más katasztrófa, amelyben minden el-
pusztul. - Akkor hát - kérdezem - önnél hol
játszódik a Turandot? - Leginkább még Kíná-
ban. - Tehát a hely nincs pontosan rögzítve? -
Ez nálam már csak így szokott lenni."

Ljubimovnak az előadással kapcsolatos
megjegyzései kétségkívül roppant érdekesek.
Ám természetesen föltehetjük a kérdést, mi-
szerint időszerű problémák ábrázolásához nem
alkalmasabbak-e az új drámák, mint a régiek,
amelyeket - mint most a Turandotot - az új
problémák szemszögéből visszájukról kell
átkefélni. Nézetem szerint A szecsuáni jó-lélek
esetében sokkal meggyőzőbben sikerült egy
brechti drámát a mai nézőhöz közelíteni, mint
most ezzel a Brecht nyomán előállított ljubimovi
Turandottal.

Werner Hecht írása a Brecht-archivum által ki-
adott Notaten 1980. februári számában

Ljubimov és tervezője, David Borovszkij most
is, mint mindig - gondoljunk csak a Hamlet
legendássá vált függönyére - egy központi
alapötletből indul ki. Ez az ötlet itt egy, az
egész színpadot uraló gép, egyfajta járgány-
mű; ilyen, lovak, vagy akár emberek vontatta
forgatóművekkel működtették a cséplőgépeket
Németországban is, és még a huszadik szá-
zadban is. Az erős tengely köré rögzített
hosszú bambuszrudak között láthatók a Tuik
alakítói, akiket inkább a gép irányít, semmint ők
irányítanák a gépet. Amikor nekifekszenek és
mozgásba lendítik a „körhintát", egy szellemes
átviteli mechanizmus révén a felső szinten is
forogni kezd négy parányi szélmalom, hogy le-
gyezze a császári családot. Ők ugyanis a felső
szinten foglalnak helyet; a császár mikrofonon
szól népéhez; időnként pedig rázendít Alfred
Snitke valamelyik, mindenféle zenei hulladékból
és Eisler-maradványokból összevágott
songjára.

A nagy erejű színpadi metafora mindent
egyetlen formulára redukál: a forgatómű kerék-
rendszere felőrli az emberi személyiséget, s a
Tuik a szó szoros értelmében egy értelmetlen,
teljes autarkiára berendezett rendszer napszá-
mosai lesznek. Ebben a rendszerben végső
soron az uralkodók - a császár, Turandot - is
csak foglyai saját hatalmuknak. Ljubimov és
Borovszkij tehát következetesen öltöztet kivétel
nélkül minden szereplőt barnás pamut (!)
esőköpenybe - csak Turandot számára enge-
délyeznek egy feltűnő fejkendőt.

Ljubimov - amint azt Werner Hecht kérdéseire
elmondta - azért érzi jogosultnak a darabon
ejtett mélyreható változtatásokat, mert egyfelől
azt bevégzetlennek tartja, másfelől úgy véli:
Brecht ideológiai kiindulópontja, az úgynevezett
frankfurti iskola filozófus Tuijaival folytatott vita
elavult, és a moszkvai közönség számára
különben sem átélhető. Hogy olvasatát
szemléletesebbé tegye, új szövegeket és egész
sor új songot is íratott (Szluckij és Voz-
nyeszenszkij verseire).

Ljubimov, mint mindig, most is impozáns
együttesteljesítményt szervez. Vannak képi ha-
tásban gazdag és roppant tartalmas ötletei (a
rudak végére például toalettpapír-tekercseket
akasztanak, amelyeket a Tuik összefirkálnak és
értelmetlenül elpocsékolnak, hogy így az el-
látásban a gyapothiányhoz hasonlatos „szűk
keresztmetszetet" idézzenek elő - a közönség
remekül mulat az aktuális gagen). A sze-
recsenmosdatók kongresszusa fekete humorral
áthatott bohózat (a bukott szónokok
agyonlövését például akusztikai jelzések adják
hírül).

Mindazonáltal itt is arról van szó, hogy egy
nagyszabású elképzelés érdekében a darabot,
ha nem is meggondolatlan, de radikális változ-



 TURANDOT-ELŐADÁSOK 

Jurij Ljubimov és David Borovszkij Turandot-
előadása a moszkvai Taganka Színházban
(1979)

tatásoknak vetik alá, a megragadó színházi él-
ményért a szerzői jogok erőteljes megnyirbálá-
sával fizetnek, és a tudatos aktualizálás (ha
adott esetben nem is szándékoltan) történel-
mietlenítéshez vezet. Ez a Turandot - függet-
lenül attól, hogy a művet befejezettnek tekint-
jük-e vagy sem - nem azt a történetet meséli el,
amelyet Brecht megírt.

Martin Linzer, Theater der Zeit, 1980. október

B E R L I N E R E N S E M B L E ,
1 9 8 1

( F e l ú j í t á s )

Az 1973-as NDK-beli bemutatón a darab arra-
felé vágott, amerre eredetileg - úgy, ahogy már
1942-ben javasolta Hanns Eisler: Adorno.
Horkheimer és az egész frankfurti Szociológiai
Intézet ellen irányult, akik Brecht és Eisler sze-
rint egyfajta hamis, felhígított, túlbonyolított
marxizmust képviseltek. Manfred Wekwerth és
Joachim Tenschert mostani rendezésében in-
kább egy konkrét kérdés nyomul előtérbe: „Hol
a gyapot?"

Amikor a Tui-kongresszust összehívják,
Manfred Grund tervezőnek gyönyörű gag jutott

eszébe: pontosan reprodukálta a színpadon a
Theater am Schiffbauerdamm kopottas fehér-
vörös-arany pompáját. És bűbájosan hetykének,
szemtelennek hat, amikor Hans-Peter Minetti
kínai császárként egy szocialista állam-férfi
nagyképűségével lép fel, rosszul szabott
ruhában, nyájaskodásában is csipetnyi bizony-
talansággal.

Mindazonáltal ez az előadás is megsínyli,
hogy túl sok mindenre céloz: a kapitalizmus
alapvető hibáira és a szocializmus bizonyos
hiányosságaira, a múltra, a jelenre és a jövőre -
annyi mindenre kellene vonatkoztatnunk, hogy a
végén inkább nem vonatkoztatunk semmire.

Werner Hecht, Süddeutsche Zeitung, 1981.
április 1.


