
kon cep ció szó gu mi foga lom, kü lö nös en a ke -
let-né met vál to za ta az, ahol a je lent é se – az 
elô írt lá tás mód. A koncepciót a prog ram füzet 

tar tal mazta, csak el kel lett ol vas ni, és ezen a szem -
üve  gen ker esz tül az em ber máris pon tos an azt látta 
a szín pa don, ami elô volt írva. Ha a mû vé szek bát -
rak vol tak, me ging at ták az el ôírt lá tás mód ot, és 
meg  mu tat ták a köz te és a sa ját juk köz ött lé vô 
diszkre pan ci át. Ah hoz, hogy tem a ti zálni le hes sen 
a kü lönbsé ge ket, hogy képe sek le gyünk a fo nák já -
ról ért el mez ni, bi zo nyos tu dást ma gunkk al kel le tt 
hoz ni. A ke let-né met szín ház nak a nyu gat-né met -
tel szem be ni ön álló sá gát min din kább csak ez az ál -
la pot bizt o sí tot ta, vagy is a ke let-ném et szín ház foly -
v ást az ál lan dó po li ti kai-kul turá lis el le náll ás fe lôl 
def i ni ál ta ö nma gát. A Né met Szö vet sé gi Köz társa -
ság ban vi szont – vél e mé nyem szer int – a kon cepció 
lényegében azok nak a mû höz tár sí tott gon do la tok -
nak a gyûjt e mé nye, amel ye ket le he tô leg meg kell 
kül ön böz tet ni a szín pad ra ál lí tott mû tôl, vagy is 
min den mûn ek ki jár az egye di rende zés jo ga. Én 
mag am sem az eg yik, sem a má sik kon cep ci ófe l fo -
gás sal nem tud tam me gba rát koz ni, mert úgy tû nik, 
mind kett ôt a min den ko ri tár sa dal mi né ze tek ha  tá -
rozzák meg. Leg el sô szín pa di prób ál ko zá sa im tól 
kezd ve egy fajta formakánont ál lí tot tam ez zel szem -
be, olyan kán ont, amely hez hasonló pél dául a 
klasszi kus ba lett ben mind a mai napig létezik.  

Brecht és ta nít vá nyai ren de zé se ik ben né hány 
ese t ben kís ér le tet tett ek egy faj ta form a ká non fel ál -
lí tá sára. Ám ha mar vi lág os sá vált, hogy a Berliner 
En semb le egy re na gyobb si ke re Brecht rend e zé se -
inek me se sz e rû sé gét fúj ta fel, és megfo j tott min -
den ne mû kri tikai kez de mé nye zést, az az el len tetjé -
be for dí tot ta a tu laj don kép peni lé nye get. Brecht a 

kö zölt el mél e ti szö ve gek re hi vat kozo tt, ám a szín -
pad on mind vé gig nyá jas akart ma rad ni. Az, hogy 
a cél ba vett for ma ká non még is ha tott, és hogy – 
kü lö nö sen tech ni kai szem pont ból – Ke let-Ber -
linben be vetté vált, Ap pen nek, a vele éve ken át 
együtt dolgozó dísz let ter vezô nek volt kös zön he tô. 
A prózai sz í nház ban me gje le nô for ma kánon po li -
ti ka il ag a pol gári szín ház es küdt elle n sé gét je len -
tet te a Né met De mokr a ti kus Köz tár sa ságban. A 
Ném et De mok ra ti kus Köz tár sas ág ko rai év e i ben a 
szov jet tár su lat ok, a kí nai oper a cso port ok és az 
indi ai tánc egy üt te sek olyan gaz dag form a ká nont 
mu tat tak be, amely – op ti miz mus ra ad ván okot – 
el tért a Né met De mok ra tik us Köz tár sas ág szín há -
zá nak emészt het et len és egy hangú ag i tá ció-re ali z -
mu sá tól. Ki vé tel né l kül mind tel jes en más tí pusú 
szín há zat hir det tek. Ami kor anyám ré gi fo tói kö -
zött bön  gész tem, ak i vel an nak ide jén a torna egye -
sül et ben be gya ko rol tat ták a Lab an-fé le álló ké pe ket 
és cso por tok at, egy ezek kel ro kon for mak á nont lát -
tam vi szont, am ely sokk al in kább a táncnak, a te ret 
be töl tô moz gásn ak volt el kö te lez ve, mint sem a 
„real is ta” sz í nház tisz tes ír ó asz ta la i nak és az ab la -
kon va ló ki te kint és moz du la ta i nak. A Né met De -
mokr a ti kus Köz tár sa ság nem zet köz i leg el is mert té 
válá sá val párhuzamosan el tûn tek a kül föl di tár su -
la tok, s he lyett ük be vet té vál tak a nyu gat-eu róp ai 
vendég já té kok, am e lyek az on ban tel jes egé széb en 
meggá tol ták a ke let-eu ró pai szín há zak ha tá sát. El -
ma ra dozt ak a kí nai és in di ai tár su la tok, és e két ál -
lam már nem volt sza lonk é pes: a sa ját út ju kat jár -
ták, és a Né met De mokra ti kus Köz tár sas ág ban 
ennyi vel el in té zett nek is te kin tett ék e két kul tú ra 
ügyét. Befo lyá suk im már el len sé ges nek szá mí tott, 
mi n tha pusz ta vagdalkozással ig no rál ni le het ne 
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ôket. Az tán a szov jet tár su latok is nem kí vá na tos 
ve n dé gek ké vál tak. A Szov jet un i ó ban áta lak í tot ták 
a cso por to kat, pél dá ul fe losz lat ták a Ber jos kához 
hasonló, csak nôk bôl ál ló társ u la to kat, és he lyettük 
nemze t kö zi, ve gyes fel vá gott-sze rû ár ucik kek jöt -
tek lét re. Az orosz nép szo ká sok csönd ben el tûn -
tek, has on ló an ah hoz, ahogy a Né met De mok rat i -
kus Köz társ as ág bánt el a szor bok kal, mi után a ci -
gá nyok nyom ta la nul el tûn tek a ke let-német te rü -
le tek rôl.  

H ama ro san vi lá gos sá vált, hogy for ma ká non ki -
zá ró lag csak a tánc te rü le tén, a Pal uc ca mun ká i -
ban, vagy a há bo rú elôtti köny vek ben volt fe llel -
he tô. An nak el le nére, hogy a form a ká non vé gig kí -
sér te a né l kü le el kép zelhe tet len prole tár mû vé szet 
egé szét, a Német Demokratikus Köztá r sa ság ban 
leg in kább olyas val a mi nek tûnt, ami tôl meg kell sza -
ba dul ni, mint a múltnak at tól a fe je ze té tôl, amely -
re az em ber nem szí ves en em lék szik. Brechtnek a 
Szín há zi mun ká ra (Thea te rar beit) tett kí sér lete meg -
pró bált az ár ral sz em ben úsz ni: egy mod ell lét re -
hoz á sá val örökk é va ló, de leg alább is hosszú éle tû 
do l got akart te rem te ni. Ha azon ban me gje le né se 
után im már 35 év vel vesszük kez ünk be e köny vet, 
az em bert el fog ja a meg ha tott ság. La poz gat ja az ol -
da lak at, re zig nál tan áll apít ja meg, hogy a Né met 
De mok rat i kus Köz társ as ág már nem lét e zik, a Szov -
je tu nión ak be al ko nyult és az örök kév a ló ság nem 
ál lít ha tó elô. Ké t ség be es et ten tu r kál a Punti la-in -
terp re tá ciók2 kö zött, amely ek kö zül, függet lenül at -
tól, hogy ki írta, egy sem ve szi fi gye lem be az Eu -
ró pá ban vég beme nô törté nel mi áta lak u lá so kat, urat 
és szolgát egya ránt szo ci a lis ta di vat sze rint fé sü lik, 
és mint egy elt or la szol ják azt a le he tô sé get, hogy be -
ha tolj unk az ala kok és a fo lya ma tok bel sô világába, 
min tha a Pun ti la té mái kap csán nem is le het ne más 
mondanivalónk. Fi gye lem re mél tó, hogy a brech ti 
szemé t ku pac rö vi ebb éle tû nek bizo nyult, mint a 
wag ne ri, mind ket tôt el borí tot ta re cep ci ójuk hul -
lad é ka. A Brecht-in terp retá ci ók ál tal ki ter melt med -
dô anyag sza va tos sága a Né met De mok ra tik us Köz -
tár sas ág fel bom lá sá val le járt. An nak ide jén Ke let-
Ber lin ben fel lép ett Ho yer. Emig rá ció ból tért vissza. 
Di ák ként min den elô adás át meg né z tem, bár hova 
ment, utá na ut az tam. Nem tud tam, ki ô, azt sem, 
hogy dön tô szín házi él mény ben van ré szem. Hoyer 
ugyanis egy ben nem em lék ké p ként fel mer ü lô for -
ma  ká non nal dol goz ott, amely egy dél-amerikai 

tánc stú di ó ban meg búj va él te túl a há bo rút és a há -
bo rú utá ni Né met ors zá got, s ame lyet most egy idôs 
asszony mu tat ott be. Né zem a jel me ze it, mû sor szá -
ma it, a lé pés e ket. Üres szín pa da szellemi tér ré vált. 
Nem fog tam fel, hogy mi is tör té nik. Itt volt va la -
ki, aki megvi zs gál ta és da rab ok ra szed te a te ret. A 
mé te re ket köb méte rek ké, a köb méte re ket gon dola -
tok ká alakí tot ta. Egyik tán cá ban a hátán fek ve a le -
ve gô ben mozg ott. A kí nai operában az emb er úgy 
kel át egy ha tal mas fo lyón, hogy közb en szô nye -
gen áll. Érezhe tô volt a rokonság, amely azonban 
az el sô pil lan at ban nem tá rult fel elôt tem. Ho yer 
egy ko ri vend ég já téka olyan for du ló pont volt, ame -
lyet elf oj tot tam, mi vel az ad dig lá tot tak kö zül nem 
volt sem mi, amih ez köt ni tud tam vol na. En nek kel -
lett meg vált oz nia. Brecht egy kori szín pa dán külö -
nö sen ne héz nek bi zon yult újra for ma ká nont lét re 
hoz ni. Tu laj don képpen az idô ke re kén ek vissza -
for gatá sát je len tet te. Más össze füg gés ben így ír tam 
az el sô idô k rôl: Ami kor a Ber li ner En semb le-ba jöt -
tem, min den rende zô vagy dram a turg cí m re hall -
ga tó em ber leg na gyobb ál ma volt, hogy egy szer 
Brecht ren dezô pult já hoz ül jön, hogy pon tos an 
ugya no da te gye a kávé s csé széj ét, ahova Brecht tet -
te. A nagy deszka lap – ez vo lt min den ki ál ma. És 
eb ben a desz ka lap ban tényleg volt va lami. Ki sugár -
zá sa volt, oly an volt, mint az ál do zati bo rt tar tal -
mazó ke hely. Úgy is hoz ta be a dísz le té pí tô min -
den egyes al ka lom mal. Gy ak ran meg fi gyelt em, 
ahogy be hozt ák és össze ál lít ot ták. Na gyobb elô adás 
volt an nál, mint ami az tán órá kon át folyt. A desz -
ka lap ter mé sze te sen en gem is meg bé ní tott. Mint 
min de nki nek, ne kem is meg kel lett vív nom vele a 
magam ha r cát. Csak ké sôbb, sa ját ren de zé seim nél 
ér tem el, hogy ne hoz zák be, bár eg yko ri ren de zô -
társ am ked vel te. A köz tem és a deszka lap, az az a 
ház szel leme kö zött fo lyó drá ma évek re kon zervá -
ló dott. Az tán egy szer cs ak a Wes sis in We i mar egyik 
prób á ján a deszka el ôtt állt am, és el néz tem fel et te. 
Nem úgy, mint a haz a té rô gyôztes, ha nem me gpró -
bálva egy ma gam he l ytáll ni mel let te. Sok éven 
keresztül ér ez tem e desz kalap má gikus von zás át.  

A szín padot min dig szô nyeg bor í tot ta. Még 
Brecht ra kat ta le, és ak ko ri ban, a leg el sô mun kám -
nál fel szed et tem. Össze fu tott az egész szín ház: az 
in ten dáns tól a tit kár nôig min den ki ott állt és néz -
ték, ahogy elt á vo lítják a szônyeget. A szín ház mun -
ka tá r sai el ôször lát ták, hogy a szô nyeg alatt de sz -
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ka la pok van nak. Szá mom ra ez a mû ve let nem dest -
ruk ció volt, egy szer û en csak sa já tom má kel le tt ten -
nem a te ret. Ki kel lett te ríte nem a sa ját „szô nyeg e -
met”. Az a fo lya mat, ahogy be ren dez ked tem a szín -
pa don, azt az ál lan dó tö rek vé se met tük rö zi, hogy 
mun ká im ba ren det vi gyek, egyar ánt je lez zem an -
nak kezde tét és vé gét, még hoz zá mind kettôt az zal, 
hogy meg tisz tí tom a ter et. Ez a moz za nat fo nto -
sabbn ak bi zo nyult ma gá nál a mun ká nál. Be kellett 
rend ez nem a te ret az új munka szá mára, ké sôbb 
pe dig bú csút ven nem tô lük, a mun ká im tól. Mi vel 
mun ká im nem foly nak egy másba, nagy idô be li tá -
vol sá gok vá laszt ják el ôket, a min den ko ri tisz tí tás 
csak kezdet és vég, nem pe dig át me net az egyik és 
másik kö zött. Egy for ma ká non össze ál lí tá sa azon 
buko tt meg, hogy a drama tur gia, a szí npad kép és 
a jel mez el té rôen vi szo nyult a dol gok hoz, s ezek 
mind po liti kai beál lí tó dá son ala pul tak. Ez tet te le -
he tô vé, hogy a mû vés ze ket el kü lö nít sék egy más -
tól, és hogy ele jét veg yék bár mi faj ta egye sü lés nek. 
Enn ek el len ére a Né met De mok rat i kus Köz tár sa -
ság  be li áll apot o kat tény le ge sen li be rál i sabb nak te -
kinth et jük a main ál. Az ef féle ér té ke lések so rán 
azon ban in kább olyan o kat rés ze sít sen ek elôny ben, 
akik ke vés bé el fo gul tak nál am. Ha ra gasz kod ni 
akart am egy faj ta for ma kán on hoz, a leg fon to sabb 
feladat a szét tartó ér dekek összef o gá sa, a dra ma -
tur gia, a szín pad kép, a jel mez és a ren dez és egy 
kézben ta r tá sa volt. Csak ily mó don vált le he tôvé, 
hogy a négy fél ne vi tatko z zon eg ymás sal: vagy egy 
sze mély hez kö tôd nek, vagy el vál nak út ja ik. For -
ma kán o no mat az el sô frank fur ti ren dez é sem mel 
hoz tam lét re, és a rá kö vet ke zô évekb en en nek ki -
mun ká lá sán fá ra doz tam. O r i á si gyô ze lem vo lt egy 
produ k ci ót egye dül össze rak ni és a kü lönf é le érde -
ke ket eg ye sí te ni. Ez zel azon ban sem a pr ob lé mák -
nak, sem a hi bák sorának nem lett vége, csak más 
ala kot öl töt tek. Annyit azon ban min de nkép pen el -
ér tem, ho gy már csak a hi bák kal kell szám ol nom. 
Az ál talam használt for ma ká non váz la to san a kö -
vet kezô: 

 
Tér épí tés 

 
cél egy olyan, alapké nt funk ci oná ló szín pad -
építmé ny lét re ho zá sa volt, ame ly az elô adás 
ide je alatt cs ak ke vés sé vál to zik meg. Ha még -

is szük ség van más te rekre, azoknak az alap épít -
mé ny bôl kell lét re jönn i ük, amely a néz ô tér egyes 
ré sze i re is ki ter jedh et, hogy a ren del ke zé sünk re ál -
ló tér ki tá gul jon. Bár el eve nagy szín pa do kon ren -

deztem, még is min dig a já tékt ér meg nö velé sé re tö -
re ked tem, hogy a szín é szek mo z gás te rét meg -
nagyob  bít sam, a já rá sok at megho sszab bít sam, az 
alak ok vi szo nyait er ô tel je seb ben han gúly oz zam. Az 
al a pépít mény nek nem sza bad utal nia a mi li ô re, ha -
nem ép pen el len kez ô leg: csak tisz tán funk ci oná lis 
épít ményt je lent. Elu tas í tot tam a szín pa di dísz let 
Brecht ál tal gyak ran hasz nált és oly sok szín ház -
csiná ló ál tal nagy ra ér té kelt „ré gi es í té sét”, pat i ná -
ját. Ehel yett a tér ki a la kí tá sa, be ren dez é se csak is a 
ren dezés cél já nak volt alá rend el ve. Ezt az épít ményt 
ép pen át me ne ti jel le ge, új szerû sé ge jel lem zi. Ez zel 
eg yütt jár az, hogy nin cse nek búto rok, és az ál lan -
dó harc az el len, hogy egy ál ta lán meg jel en je nek a 
szín pa don. 

 
Jel mez 

 
z alap épít mény hez has on ló an pró bál tam meg 
alap jel meze ket al kot ni, me gfe lel ve an nak az 
óhaj nak, ho gy szá muk ál land ó an bôvü l jön. 

Ar ra tö re kedtem, hogy egy bi zo nyos dar ab egy 
adott ala k já nak jel me ze he lyett archetipikus jel me -
zek leg ye nek. Így pél dá ul Ti tur el szá má ra nem a 
sa ját ren de zése m re ér vé nyes, kü lönl e ges jel mezt 
ke restem (az ô spec i á lis és ind i vi du ális jel le ge leg -
in kább az ope r aszerû ség gel áll össze füg gés ben), 
han em az ô alak ja és a töb bi ki rály fi gu rám kö zöt -
ti visz onyt ku tattam, mintha az ala ko kat te kint ve 
nem is lenne kü lönbség színjá ték és opera kö zött. 
Ily mód on pro duk ci ó im töb bek kö zött más mû -
vekre vo nat ko zó uta lá sok ból áll nak, ame lyek annál 
ért he tôb bek, mi nél több ren de zé semet is me ri va -
la ki. Még ha az em ber éve ken át jel me ze ket ter vez 
és kész ít, ak kor is csak igen kor lá to zott szám ban 
al kot val ó ban jó jel mezt, olyat, amely mind eg yik 
szín ész re rá a dha tó és amelyb en mind egyik jól néz 
ki. Az in di vi du á lis je lme zek a fels zín bôl táp lál koz -
nak, az ar che tip i kus jel mezek a kon túr ból. Ez a 
kon  túr azonb an a szí né szek kö zöt ti kü lönb ség ek 
el len ére is mond va la mit és a ha tá sa fo koz ha tó. 
Több jel mezt is ja vít gat tam éve ken át, mé g sem si -
ke rült az elsô vál to zatnál job bat kés zí te ni. 

 
Rek vi zi tum és fegy ver 

 
A tér és a jel me zek kor lá toz á sá hoz ha son ló an 
a rek vi zi tu mok szá mát is mér sék lem. Igen bo -
nyol ult péld á ul a va ló já ban ve szély te len szín -

padi feg yve rek hasz nála ta. Nos, dac ol va a tör té ne -
ti pon tatl an ság gal, fej szé ket, teh át ar che ti pi kus 
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fegy ve re ket al kal maz tam, mi vel a tü ze lés re amúgy 
sem alk al mas szín pa di pus kák és pisz tol yok va ló -
szín ût len nek tûn nek. A hasz nált fej szék tomp ák 
vol tak, még is bele vág tak a fá ba, és ha oda vág tak 
vele, sú lyuk foly tán akár sé rü lést is okoz ha t tak. A 
rek vi zit u mok szá mát meg pró bál tam lec sök kente -
ni, mi vel a ke ze lésü ket túls á go san is be kel lett gya -
ko rol tat ni, más kü lön ben hi tel tel en nek, nem az 
alak   hoz ta r to zó nak tûn tek vol na.  

Ezz el vi szont alapv e tô en el tért em mind két ta -
ná romtól, Kling er tôl és Ap pentôl, sôt, olyannyi ra 
el táv o lod tam Brecht és a két szín pad épí tô je ál tal 
lét re ho zott elô adás ok esz köz tá rá tól, mi n tha so ha 
nem is vet tem vol na ró luk tudomást. Ám csak is a 
brechti elô írá sok kal va ló álla n dó össze üt kö zés tet -
te le het ô vé, hogy ki tör jek az ál taluk meg sza bott ke -
re tek bôl. Bár az elô adáso k ról al ko tott el kép ze lés e -
im nagy on is eg y sze rû nek tûn nek, gya kor la ti meg -
való sí tá suk igen neh éz volt, és sok szor a ve lem 
együtt dolgo zó ren de zô kön bu kott meg. Sok kal ta 
in kább a di vat vá l to zá sai irá nyí tották ôk et, mint -
sem hogy egy sa ját for ma nyelv ki ala kí tás á ra tett ek 
vol na kís ér le tet, pe dig nem ma radt szá muk ra ha -
tás ta lan az üres tér. Az tán biz tosan az is oka volt a 
ku dar cok nak, amit a kri ti ka oly sok sz or ve tett a 
sze mem re, hogy az egyik elô adás olyan, mint a má -
sik, és ha va la ki az egyi ket lát ta, va la mennyit is me -
ri. Eb ben is me gmu tat koz ik az olyan for ma esz kö -
zök kel szem be ni el lená l lás, am e lyek kü lön bö zô -
kép pen al kaz maz va, min dig val a mi mást ered mé -
nyez  nek, de úgy, hogy az alap esz kö zök, mint a 
most felsoroltak, min dig fel ism er he tôk maradnak. 
Az ábé cé is cs ak A-tól Z-ig ta rt, csak ügye sen kell 
bán ni vele. A szín pa di meg jele ní tés ká nonj á val pár -
hu za mo san elô adá sa i mat az ala kok függ vé nyében 
is rög zí tet tem, min tha e té ren is ká nont kel lett volna 
össze ál lí ta nom. 

 
A tra gé dia szí né sze 

 
1. A szín pa don te for má lod meg a szín padi 

portált és a né zô te ret is, még pe dig azál tal, hogy ily 
módon te ta go lod a szín pa di te ret, és egy ben „mar -
kod ban tart od” a né zô te ret is. Alak od meg je le né se 
so ha sem va la mi mellé kes do log, ha nem alap vetô 
meg nyil ván u lás, ami min dig tes ted bôl for má ló dótt 
felki ál tó jel, vagy ép pens ég gel pont alak já ban lép 

elénk. Az alak nak a je le net en be lüli fe j lô dé se nem 
más, mint a meg je len és min den kori ál la po tá nak 
vál toz á sa vagy a test bôl for mált alak ki tar tása, az -
az a fi gu ra a szín pa di esz kö zök tel jes fegy ver ze té -
ben a por tál vagy a füg göny mö gött vár fellépésére, 
az az a for ma ki tar tás á ra vagy vál to zá sá ra. Enn él 
több nem tör ténik a színpadon, de ke ve sebb sem. 
Hogy a szín pa don jól néz el ki, azt je len ti, hogy po -
tens és sze xi vagy, de azt nem, hogy csin os nak, bá -
jos nak, der ék nek, le gyô zött nek né zel ki. Ah hoz, 
hogy el le nál lás jöj jön lét re a sze rep pel szem ben, a 
test nek el kell ta szíta nia ma gá tól, nem pe dig fe löl -
te nie. A sze rep fe löl tése le gyôz ött sé get jel ent, azt, 
hogy be ta go zód tunk egy rend be és a tör té ne lem 
túlhaladt ra j tunk. Ró meó és Op hé lia: az ô él e ta ka -
rás uk va gyunk mi, az az élünk, és re mél he tôl eg csak 
ha lá lunk után vá lunk tör téne lem mé, csak ak kor 
ha lad nak túl raj tunk, és csak akkor ta gozó dunk be 
egy rend be, ahogy a sírk ö vek a te met ô ben. 

2. Mit is je lent való já ban: eszem egy dar ab papí -
rost, s ez va la mi olyat kö zöl, ami a saját és a ve lem 
együtt élôk éle tét fe nye ge ti. A szín pa don azt mu -
tat om meg, hogy le kell nyel nem a pap í rda ra bot, 
azaz ma gát az evést vagy ma gát a gyilkos sá got tu -
dat o san nem mu ta tom meg. Ar ra kény sze rí tem a 
né zôt, hogy fo gadja el az ál ta lam ját szott alak álla -
po tát, s ily mó don tu lajdon kép pen a né zô „eszik”, 
hal vagy se be sül meg, ami gya kor lati lag azt je len -
ti, hogy én koc káz ta tom, hogy meg sé rü lök vagy 
meg eszem a pap írt.  

3. A két való ság: az élet beli és a szín pa di valóság 
a szí npa don egy ál tal án nem azo nos egy más sal. A 
né zôk és a ját szók el van nak vá lasztva egy más tól, 
ezért az eg yik a szí npa don áll, míg a má sik csak tô -
le bi zo nyos távolságban tar tózko d hat. Az elv á lasz -
tó do bo gót meg kell tar tani, hogy el ér jük a kö zös 
„együtt lé tet és ér vé nyessé” váljon a vi szony, jobb 
es et ben pe dig be pa na szoljuk vagy meg kö ve tel jük 
egy mást. Szí nház va gy bal eset3: az el vá lasz tó do bo -
gó an nak a tá vols ág nak fe lel meg, ame lyet a né zô 
az ut cán tart meg. A mû vér és az iga zi vér kö zöt ti 
vi szony tá vol ság és kö zel ség, az áldo zat hoz fû zôdô 
vi szony eg zakt de fi níc i ó ja. Az ut cán az eg yik embert 
el un do rít ja a szer tesp ric celt vér. Ug ya nez az undor 
hajtja az on ban a szín padh oz, még hoz zá úgy, hogy 
tér ben is, te hát köz vetle nül szer et ne ré sze se len ni 
a fo lya ma tok nak, jól tud va, hogy nem fog meg se -
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be sülni, és hogy majd csak az tán, a va lós élet ben, 
vagy is ha za fe lé, a szín ház után kerü l nek ben ne he -
lyük re a do l gok.  

4. Kü lönb ség ek: a kö zött, hogy mit mu ta tok 
meg ma gam ból azok nak, akik kel egy ütt va gyok a 
szín pa don, il let ve mit mu ta tok meg a né zô nek az 
ált a lam ját szott fi gu rá ból, rosszabb es et ben sa ját 
maga m ról. A szín padi való ság ban más va gyok, mint 
ahogy a töb bi szín pa di alak szá má ra az alak ot pre -
zen tál om, más kü lön ben a mo no lóg, a tra gé dia mag -
ja, lén ye ge ért el met len né vál na. Ily mó don az ál ta -
lam ját szott alak ot olyan von á sok kal ru há zom fel, 
ame lyek a két fél kö zül min dig csak az egyik szá -
má ra bizonyulnak meg hat á ro zó nak, és el lentm on -
da nak egy más nak. 

Ez a kü lönbs ég té tel se gít an nak megakadá -
lyozásában, hogy a né zô be lém bújjon, be so rol jon 
val a ho va, amit ezen kí vül még sa ját fel fo ko zott te -
rem  tô e rôm mel is elu ta sítok. Mes ter sé ge sen na -
gyobb al ko tóe rôt kel tek ma gam ban, ezáltal fe lfo -
ko zom magam, és me g ne he zít em a né zô szá mára, 
hogy na pi rend re tér jen fö lött em, és az ál ta lam ját -
szott alak prob lé má ját mint egy kipipálja. Al kal ma -
sint le het, hogy eb ben áll az epik us szín ház lé nye -
ge: a tech ni ka ál tal fel fo ko zott mûv é szi ter em tô e -
rôb en. Ez pe dig saj át ma gam ál tal irá nyí tott fo lya -
mat, te hát „tu dom a mester sé gem”, az az tu dom, 
mire van szüksé ge a tes temn ek ah hoz, hogy a sze -
meim, a mell ka som még szeb bé és meg ha tár o zot -
tabbá vál has son. A sa ját szem élyes kon tú ro mon, a 
fel tölt ô dé se men dol gozom. A tap asz ta lat o kat és a 
meg tett lé pé se ket az tán rá ru há zom a fi gu rák ra, és 
for dítva: az ala kok is se gít e nek nek em. 

5. Én, a szí nész ha táro zom meg a te ret: Ált a lam 
def i ni á lódik a színpad és nem a tér de fi niál en gem. 
Nél külem a szín pad üres és ha lott. Eb ben per sze 
nincs sem mi új, ahogy az a fel is mer és is ré gi, hogy 
szí nészt (a né zô old alá ról) a szín-tér de fi ni ál ja, a 
nézôt pe dig (a szí nész oldaláról) a né zô-tér. A tér, 
amely ben hely et fog lal, nem konkr é tan irá nyít ja a 
re ak ció it, míg a sz í nész nek igenis konk rétan kell a 
saj át re akc i ó it irá nyí ta nia, ami azt je len ti, hogy a 
né zô-tér egy bi zo nyos pont ját kell ját ék ba von nia. 

6. Pi casso azt mond ta: ha három színnel tudsz 
fes te ni, fess ket tô vel. Ne en gedd, hogy a szín pa don 
bármi olyan áll jon, he ver jen, lógjon mel let ted, ami 
nincs ve led kapc so lat ban, hi szen te léte sí ted a kap -
csola to kat, te ha tá ro zod meg ôket. Ha nem si ke rül, 
hagyd annyi ban a dolgot, rakd félre, ta lán le gkö -
ze lebb men ni fog. Ha erôd en ge di, azon nal vágj 
oda, lásd A fejedelem! Egy vá gás nak min dig ül nie 

kell, a zaz, amed dig csak bí rod, ol yan gyak ran 
sebzed meg ma gad, ah ány szor csak be le kez desz. 
Ne mu tass se be ket! A se bek ugya núgy ár ul kod nak, 
mint a rán cok: elárulják a ko ro dat. 

7. A szín pa don min den le hetsé ges, min den nek 
le het sége s nek kell len nie a ha lá lodon kí vül. A se -
be sü lést el kell ke rül ni, ezért be kell ma golni a 
szakm át, és nem csak a cs ont ja id, han em a fej ed 
ér dek é ben is, mert ar ra az utol só pil lan tig szük ség 
van.  

8. A sa ját lel ki, szex u á lis problémáidat a fi gu rán 
ke reszt ül meg kö ze lí teni, az az túl jut ni rajt uk. A szín -
pa don mu tasd meg ma gad part ne red nek, akár seb -
zet ten is. Csak ez old fel, nem a büfé, akár feküdj 
is le vele, ha szüksé gét érzed. A né zô fi zet és ép pen 
ezé rt az ex hibi ci o niz mu sért jön el, ezért ül a sö tét -
ben. Az ut cai szín háznál tá vol tart ja ma gát tôled, 
fon tos szá má ra, hogy tel jes egés zé ben, hosszá ban 
és keresztben egyar ánt lás son. Haj la mos arra, hogy 
a me l let te fi gye lô szoms zéd já ról is ugya nezt fel té -
te lezze, hi szen a né zôk egy más kö zötti, tes ti kö zel -
sé ge oly von zó: ezt ke re sik, ez ért hajo l nak fél re, 
hogy a szom szé duk is lás son. Ezt pe dig nem le het 
drá gább ülô hellyel szabályozni. 

9. A szín pa di fény nem egyen lô a fény szó ró val. 
Csak az a fény, amit te csi nálsz, mint a nap, amely 
átsüt a fel hô kön, és egy pil lan at ra meg vilá gít ja ezt 
az ágat, azt az ab la kot – er re nem kép es a pult nál 
az ügye lô. Ne ked ma gadn ak kell fény nek len ned. 
A te au rád nak. A pult mel lôl vi lá gít a ni azt je len ti, 
hogy a fi gu rá dat osz tá lyokba so rolj ák, a né zôi meg -
is me rés ke ret ei kö zé kény sze rí tik, alá ren de lik a kö -
zép pon ti pers pektí vá nak. Egy fa sor vé gén az em -
be rek ki csik lesz nek az egy más fe lé tartó vo na lak 
kö zött. 

10. Harc a kö zép pon ti pers pek tíva el len: nem 
vagy te pa ra di csom sze let, ‘gar né rung’, vagy kö ret, 
te ma gad vagy a fô é tel. Ne en gedd kö zel ma gad -
hoz a nézôt, mes ters é ge sen tarts tôle tá vol sá got (a) 
szel lem i leg, az ál ta lad ját szott al ak áb rá zo lás á nak 
len dü le te ál tal; (b) te s ti leg, szépségeddel, er ôd del, 
te rem tô ké pess é ged del; (c) kény sze rítsd ar ra, hogy 
táv ol sá got tart son tôled, mert meg se bes í ted és ve -
szé lyes vagy rá néz ve. Az alak ok fe lôl érk e zô ve -
szély, fen ye ge tés tudatosítja a né zô ben, hogy nem 
kell a ha tal mukba ke rí te ni ôt, sem reszk et nie nem 
kell, sem imád nia nem szük sé ges ôk et, de a bel sô 
ki sug ár zást, szép sé get és fél el met egyará nt sej te nie 
kell. A közép pon ti persp ek tí va el len foly ta tott harc 
az absz o lu tiszt i kus szín ház el len is folyik, am ely 
még min dig uralja tes tün ket és fe jün ket. A szín há -
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za kat még min dig az ért az „egyet len” he lyért csi -
nál ják, ame lyet vár ként vesz nek be, el fog lal nak, 
még ak kor is, ha minden eg yes forr a da lom után 
csak annyi vál to zás tör té nik, hogy épp más fe ne -
kek kel lesz ki köv ez ve, míg a ré vült, meredt te kin -
tet ugyan az ma rad, bárki hez tar tozzon is. Ez a hely 
a te el lensé ged, raj ta tör nek szét az ál ma id fi gu rái, 
ak i ket sze retn él el ját sza ni, hang sú lyo zom: az ál ma -
i dé – s ez alázatot is je lent. Har colj a köz ép pon ti 
pers pek tí va el len, amin fi gu rá id már rég en össze -
tör tek, kü lön ben nem len ne fo gad ra va ló szöv eg, 
mert csak a ha lot tak szö ve gét be szél ed, akik nek 
élet i gen lé sét ne ked kell kép vise l ned és k ive re ked -
ned a kö zép ponti pers pek tíva el le né ben. 

Az emb er nem be le bú jik egy sze rep be, ha nem 
me ghó dít ja, mint egy vá rat, még akk or is, ha csak 
egyet len olyan kis ré st ta lál, ame lyen ke resz tül be -
lül rôl tör he ti fel a ka pu ját.  

Ta ps: ne szolg álj, már ele get dolg oz tál, most a 
né zô akar dol goz ni és tôled meg sza ba dul ni, most 
ké n ysze rít csak té ged igaz án, hi szen két sze res en is 
fi ze tett ér ted. Meg haj lás közben sok kal in kább a 
kol lé gáid at el len ôrizd, mint sem a né zô ter et. Most 
lep le zik le mag u kat az ar cok: a min den tu dó, a bü -
rok rata, a kor rekt. Szel le mi nyo mor é kok ar cai, akik 
val a mi nagy ratö rôt szol gál tak fel, s mo st fenn hé jázó 
mo sollyal ka csin ta nak össze a né zôk kel: ug ye mi -
lyen jól csi nál juk!? Most lát ha tod, hogy mi a nagy- 
és mi a ki ssze rû. A tet szés nyil vání tás az alak meg -
formá lá sá nak vég pontja: hoz zá tar to zik, hi szen az 
alak már el tûnt ugyan, de te még ak kor is ott vagy. 

 
A trag é dia szín pada 

 
z a jele net a palota elôtt ját szó dik, egy in gado zó ál la -
malak u lat elemzése. Ahogy a tra gé dia szín pa da mind 
a mai na pig eg yet len for má ban sem viseli el, hogy 
b ebú to roz zák, és tér beli leg csak a ha tal om ké pes lo -
ka liz ál ni, úgy nem tû ri el a hely re vo nat kozó konk -
rét uta sí tá so kat sem. A tra gé dia szín pa da örök ké je -
lenv a ló, még Hau pt mann Ba goly-hegy sé ge is mi n -
den ütt lé te zik. A lép csô, a ka pu és a trón hely hez 
köth e tô, az ágy pedig olyan ön ma gában vett le het -
et len ség, me ly nek tá vol lé te messzeme nô kig a cse -
lekmé ny té má ja. A bú to rok el akar nak té rí te ni az 
igazi harc té r tôl és vesz tô hely tôl. Ahogy a tra gé dia 
nem vi se li el a szé ke ket, a függ ö nyö ket és az asz ta -
lo kat, úgy nem tû ri el a mellé be szé lést sem. Ez a pol -
gári jó lét vi lá gá nak ré sze, egy harc téren ta lálnia kell 
a ki ejte tt szó nak, s ez itt szúr ós sá van téve és irány -
hoz kö tött. Mel lé be szél ni ti los, mert az hátba tá ma -

dást je lent – a für tök ko pasz sá got ta kar nak. A ki pár -
ná zott vi lág ban elvi sel he tôvé vál nak a sors csa pá sok, 
nyíl tan har col ni nem el e gáns, sôt nyers mo dor ra vall. 
A tra gé dia alakjai, in nen néz ve, bar bá rok nak tûnn -
ek, huno k nak, fu r csa óri á sok nak, let ûnt vi lá gok itt -
ra gadt szörny e i nek. A pol gá ri mûv é szet a leg -
messzebbm e nô kig ne kik szen teli ma gát. Eu ró pa leg -
szebb sé tá lóu t cá it dí szít ik, mint ha a pusz ta le ké pe -
zés, a meg min tá zás gyô ze lem vo l na. A tragé dia alak -
jain ak a szá ját b etö mik és meg fosz tat nak az élet hez 
va ló bár mine mû jogtól. Két szí nû ség ja va solt – ma -
ga a me gálta l ko dott trág ár ság. Ha va laki nek túl sok 
kín jut rész ül e ki párná zott vil ág ban, ak kor fôbe lö -
vi ma gát vagy a kon nekto r ba nyúl. A tragédia ne ve: 
bal eset. A ki nyi lat koz ta tá sok ból, az ég re ki ál tott szó -
za tokból, a nyers moz du la tok ból és tánc ból csu pán 
egy mû bel es virsli ma rad, s az is föl dig érô mas ka -
ráb an áll elôtt ünk. Hú sszí nû arc cal, kis min kel ve, 
ahogy Ber lin szín pa di nagy ság ai von szol ják vé gig 
ma gu kat a Kur fürs ten damm on. A tr a gé dia alakja 
mez te len. És nem azért mert Gö rög or szág ban akko -
ra a for róság. Vagy mé gis csak azért? Mél tat nánk-e 
kü lön ben csak egyetlen pil lan tásra is egye nes há tu -
kat, haj lott de re ku kat. Ha van bun dá ja, akk or az a 
neme zis orosz lán jának sö rénye vagy arany gyap jú. 
Egy tu cat egy sze rû skalp is meg tenné mint me leg 
ruha. Egy tr a gé di á ban min den mon dat nak ül nie kell. 
Nincs he lye a két szín û ség nek: csak az alak köz vet -
len meg szó lí tásá nak és sem mi fé le „rá pill an tás nak”. 
A né zô pon to kat kell vi tat ni, nem pe dig az ôket hor -
dozó tes tek et. Vagy az alak ot vagy a kö zöns é get kell 
meg szó lí ta ni, el kell vá las zta ni e ket tôt a te kin tet ben, 
hogy ki nek mit mon dok és mely ik a na gyobb köz -
lés. Csak sem mif é le mozg ás köz ben el haló beszéd, 
mert az maga a görcs és a be te gség. A csa pá sok tól 
meg ros kadt em ber össze-vissza bes zél. A be szé det 
ugya núgy kell ke zelni, mint az éne ket, és a ket tôt 
nem sza bad összet é vesz teni egy más sal. Ha a kí sérô -
ze ne alá tá maszt ja az éne kest, ak kor a szí nész nek 
azon szi tu á ció gon do lati ívé nek int en zi tá sát ke ll 
szem be áll í ta nia ve le, amely ben a figu rá ja ta lál ha tó. 
Mi szól a tra géd ia el len? Ne héz gon do lat i sá ga, tar -
tal   mas sá ga, kér lel hete t len sé ge, a fo gas ke re kei közé 
ke rült csi korgó ho mok. A tragé dia gya nús a pró zai 
szín házb an, mégp e dig po li tik ai okokb ól. 

 
(For men ka non cont ra Konzep tion. In: Marc Sil ber -
mann (szerk.): Dr i ve b: brecht 100. Ar be its buch.  
Thea ter der Zeit 1997/10. / Das Brecht-Jahr buch 
(1998). 155–158.) 
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