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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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