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SIKLÓS OLGA

Színházi esték Berlinben

Október elején hét színházi előadáson
lehettem jelen Berlinben, és most az ebből
számomra leszűrhető tanulságokat
próbálom megfogalmazni.

(A SZÍNHÁZ 1971. októberi számában
Mihályi Gábor is beszámol a Tartuffe és a
Haramiák berlini előadásáról.
Véleményünk itt-ott eltérő. Miután ezt az
írást nem vitacikknek szántam, erre nem
térek ki. Hiszen egy-egy előadást oly sok
aspektusból lehet nézni és a be-
nyomásokat összegezni.)

Talán a legszembetűnőbb volt az elő-
adások kidolgozottsága és a teljes szín-
padkép megkomponáltsága egy határo-
zottan körvonalazott értelmezés szolgá-
latában. Három különböző színház nyúj-
totta ezt az azonos és számomra elsőd-
leges színházi élményt: a Deutsches
Theater, a Berliner Ensemble és a Volks-
bühne. A Deutsches Theaterben láttam
Rolf Schneider Einzug ins Schloss (Be-
vonulás a kastélyba) c. új darabját, a
Kamaraszínházban a Tartuffe-öt, a Ber-
liner Ensemble-ban a Galilei életét és a
Volksbühnén a Haramiákat.

Molière, Schiller és Brecht

E három előadás kapcsán, mielőtt a szín-
padi összjátékról szólnék, a darabok ér-
telmezéséről kell beszélnem. Ugyanis az
együttesek munkája mindig az egységes
értelmezésen belül volt lenyűgöző és ha-
tásos.

A Benno Besson által rendezett Tartuffe-
ben ügyeskedő kis szélhámos Tartuffe-öt
láttam, aki Orgon házában vég-re
megcsinálhatja a „nagy" ügyet, élete nagy
üzletét. Orgon és Pernelle asszony
hiszékenysége is egyszerre emberibb lett,
s az, hogy a többiek a szélhámos Tartuffe
ellen hadakoznak, reális indulatokkal
töltötte ki a komédiát. Ez a mindig
feszülten figyelő, állandóan készen-létben
álló, visszavágásra vagy vissza-vonulásra
kész Tartuffe a maga szüntelen
mozgásával mozgásban tartotta az egész
színpadot. Molière korában kétségtelenül a
nagy Condé herceg a modell, a nagystílű
képmutató, aki életeket tesz tönkre a
valláserkölcs nevében. A mai német néző
számára sem az egy-

ház, sem a vallás nem fenyegető rém. De
megtalálható a mindennapi életben oly
gyakran felbukkanó szélhámos, aki
ügyesen kitudja, hol az a rés, amelyen az
emberek bizalmába férkőzhet. Ez a
Tartuffe úgy lép a színre, hogy még nem
tudja, mit fog tenni a következő percben,
mert minden attól függ, hogy az Orgon-
ház hogyan reagál kezdeményezéseire. Ez
a Tartuffe minden kimondott szó előtt
mérlegel, gondolkozik, de ha megtalálta a
helyesnek vélt módszert, szöveget,
feltartóztathatatlanul beszél, tör előre
célja felé. A darab központi figurája
Besson rendezésében is Tartuffe, de
„megnőtt" Orgon szerepe, valódi partner
lett, s olyan súlyú, akinek kéz-ben tartása
tartuffe-i feladat. Ez az Orgon házanépe
előtt tekintély: családfő, akinek szava és
döntése megmásíthatatlan - éppen ezért a
környezet harca valódi drámai erőfeszítést
kíván.

A nyolcéves rendezés friss volt, mint
egy premier, s a közönség hálás és fi-
gyelmes a jó előadásért.

A Schiller-dráma előadása a Volks-
bühnében már az első pillanatban azt
közölte a nézővel, hogy itt valami mást
kap majd, mint amit Schillertől szokott és
várt. Vagy 15-16 ifjú rontott a szín-pad
elejére - ami ezúttal egészen az első sorig
terjedt - igen lármás zenével, énekkel,
dobolással és dobogással. Mint egy
hippibanda, hosszú haj, itt-ott szakáll,
furcsa, hosszú kabátok, sálak, tarka ingek
erősítették azt a pillanatnyi benyomást,
hogy itt egy külsőségeiben aktualizált
Haramiákat kapunk. A meghökkentő
bevezető után egy izgalmas, új Schiller
bontakozik ki: Karl Moor, az anarchista
lázadó, az elkényeztetett úri-fiú keserűen-
komor kirándulása egy számára idegen
világba. (Az előadás egésze sugallja ezt a
kirándulás-jelleget, s a néző utolsó
benyomása az előfüggönyre vetített
Schiller-szöveg, mely szerint Karl Moor
megbánva vétkeit, visszavonul kastélyába
és jótékonykodással feledteti bűneit. Karl
Moor lázadozó diák, aki egy kis
kiruccanás után kiábrándulva korábbi
diákéletéből, szeretne megtérni az atyai
házba. Az intrika - ez esetben a
testvérintrika - kibillenti az úrifiút a
vagyonból és az apai kegyből, s e magát
nagystílű lázadónak képzelt Karl Moor
egy lázongó diákcsapat élére áll, száguld,
rombol, mint a vad vihar, közben azt
hiszi, hogy a régi korhadt előítéleteket,
ósdi szokásokat, törvényeket rombolja.
Megszállottan romantikus ez a vad Karl
Moor - s egy olyan drá-

mában, melyben eddig azt hittük, hogy ő
Schiller szabadságeszménye, a zsarnokság
ellensége, kitűnik, hogy csak lázongó,
anarchista, akit jobban bánt a kitagadás,
mint a társadalom tarthatatlanul rossz
állapota. Elhatározásai, hangulat-váltásai,
felbuzdulásai és letörései - mindmegannyi
megnyilvánulása egy végzetesen
romantikus életfelfogásnak.
Hadakozásainak nincs reális magja. S ha
felbukkan is szótárában a jog és szabad-
ság, üresen cseng, valódi tartalom nélkül.
Kispolgári anarchista, feudális úri-fiú, s
ha útja nem lenne ilyen véres, azt is
mondhatnánk, szalonforradalmár. S ezzel
mindjárt oly közel kerül hozzánk ez a
Schiller-mű. Ugyanis a ma korát idéző
ruhák, ének, zene - az előadás folyamán
korhűvé váltak. A „modern" külsőségek -
ruha, zene, mozgás - szemünk láttára
alakultak át korszerű mondanivalóvá. Ha
úgy tetszik, akár az ultrabalos
diákmozgalmak kritikájává is. De kár
volna erre szűkíteni az előadás
mondanivalóját. Ugyanis ez az előadás
azzal vált az asszociációs lehetőségek
tárházává, hogy elsősorban Karl Moor
„forradalmát" tette helyére történetileg és
társadalmilag is. És egy helyesen értékelt
X V I I . századi Karl Moor sok mindent
mondhat a mának. Franz Moor, az igazi
schilleri ármányt szövő és tömény
gazságot árasztó testvér, méltó drámai, de
nem társadalmi ellenfele Karl Moornak.
Ez a Franz Moor kézzelfogható célokért
harcol, rég bevált eszközökkel. Így lesz
Franz egyszerűen és kis-stílűen gonosz
meg kapzsi - és majdnem realista - ebben
a romantikus környezetben. Ez a
Haramiák-előadás kétféle, de azonos
fogantatású életforma csődjét mutatja be.
Az érett feudalizmus körülményei között
sem a korai feudalizmusra jellemző
életvitel, sem egy romantikusan anarchista
lázadás nem vezethet eredményre.

A Volksbühne két fiatal rendezője:
Manfred Karge és Matthias Langhoff, a
kialakult hagyományokkal szemben egy új
Haramiákat alkotott. Az anyag ellen-
állását mindenütt nem tudták legyőzni;
helyenként a romantikus játékstílus
visszaperli az elfoglalt hadállásokat. (Ez
az előadás sok vitát váltott ki, írtak, mint
utóbb megtudtam - ellene és mellette, s
még a Szövetség ünnepi ebédjének egyik
szónoka is sietett a felvilágosítással: az
előadás fél éve kavarja a kedélyeket, és
enyhén szólva problematikus.)

A Berliner Ensemble Galilei élete-
előadása egészen friss volt. Az új beta-



nulást Wolfgang Heinz-cel a címszerepben
október 5-én mutatták be. S meg-hívták a
Berliner Festtage külföldi vendégeit egy
baráti beszélgetésre is. E beszélgetés
középpontjában két kérdés állt. A Galilei-
értelmezés Heinz alakításában és Heinz
játékstílusa a Berliner Ensemble
együttesében. (Wolfgang Heinz a
Deutsches Theater tagja.)

Wolfgang Heinz Galileit belülről
formálta meg. Ez a Galilei olyan ember,
aki imádja a hivatását, aki szeret enni, élni,
dolgozni, tanítani, vitatkozni, veszekedni,
kötekedni, magyaráz-ni. Tudásával messze
elöl jár, kedélye és érzelemvilága viszont
egészen saját korához köti. Ebben a
Galileiben nincs egyetlen hősi póz vagy
gesztus. Egy ártatlan ifjú kedélyével és
nyílt szívével néz a világba, nem tudja
elhinni, hogy a világ gonosz is lehet hozzá.
A naiv nagy tudósok fajtájából való, aki
egyet-len dologra tud csak koncentrálni: a
tudományra. A világ egyéb dolgaira - a
realitások felmérésére, óvatos kicsinyes-
kedésre, a megtalált nagy igazság ostyába
csomagolására már nem jut sem idő, sem
energia. Heinz Galileije azt mondja a
világnak: ide nézzetek, fölfedeztem
valamit, bizonyíthatóan igazat,
fölfoghatóan nagyot, örüljetek, emberek!
És az emberek nem örülnek. S ekkor
Galilei megpróbálja újra és újra elma-
gyarázni, hogy neki igaza van, s mind-
addig, míg az inkvizíció be nem keríti, hisz
az értelem győzelmében. Belülről hisz.
Egész lényével hiszi, hogy a felfedezett
igazságot tovább kell adni, közölni kell az
emberiséggel. A felfedezés mámorában
kitárulkozik, mint a legtöbb nagy tudós:
íme, vegyétek, nektek adom, s legyetek
tőle gazdagabbak, okosabbak, szebbek. A
próféták naiv hite lengi körül ezt a nagyon
földi embert a felfedezés mámorában. S az
a fokozatos rádöbbenés, hogy a világ nem
örül a felfedezésnek, hogy akiknek
fölkínálta, nem kérnek a tudásból - a
figura-teremtés színészi remeklése. Szívet
szorítóan döbbenetes a tudós kálváriája a
tudásra buta és a hatalomra féltékeny
emberek között. S ebben a nagyon emberi
vergődésben lépte át Heinz-Galilei a
századokat, s állt elénk korunk tudósaként
is. Az új eszmékért ma is meg kell küzdeni.

Ebben az alakításban végül is nem volt
semmi ún. modern, de annyi meleg emberi
szeretet és utánozhatatlan emberi
bölcsesség hatotta át, hogy a néző nem
vonhatta ki magát hatása alól. S mire

az előadás végére értünk, már a mai
tudósok győzelméért izgulhattunk, s azért,
hogy az ő kötelező kálváriájuk emberibb és
könnyebb legyen.

A Berliner Ensemble színpadát Wolfgang
Heinz teljesen betöltötte. Mintha a rendező
is (Fritz Bennewitz) Heinz Galileijének
hatása alá került volna, felfüggesztve ez
esetben a brechti játékstílus
követelményeit. Viszont Galilei köré egy
brechti módon rendezett és értelmezett-
fegyelmezett együttest teremtett. A figurák
jelképesek, egy-egy típust hordoznak:
véleményezetten megalkotott emberek.
Kitűnő színészi alakítások, de csak ezen a
koncepción belül. Különösebb indulatok és
emóciók nélkül: mind egy-egy csavar a
Galilei elleni gépezet-ben. Galilei mélyen
emberi világával egy stilizált, embertelen
emberfal áll szemben. Végül is
elképzelhető ez rendezői szándéknak, de
nem az. Csak két-féle játékstílus
találkozása, ami nem szintézist teremt, de
törést és elkülönülést.

Furcsa paradoxon: az együttes a Berliner
Ensemble legjobb előadásainak
összjátékát, színpadi-drámai izgalmát
idézte, de Wolfgang Heinz játékának
tükrében ez a gondosan kimunkált össz-
játék egyszeriben hideggé vált, idegenné
lett, s a darab legbrechtibb jelenete: a
firenzei piactéri pamflet, úgy hatott,
mintha egy másik darabból tévedt volna
erre.

Díszlet és jelmez
az előadás szolgálatában

Mint e cikk elején említettem, az elő-
adások kidolgozottsága ragadott meg el-
sősorban. Ehhez hozzátartozott, hogy a
darabok értelmezését harmonikusan segí-
tették a szcenikai és jelmezmegoldások.

Három különböző jellegű előadás pél-
dáján szeretném a fentieket igazolni.

A Haramiák színpada igen könnyen és
gyorsan mozgatható, állandó jellegű
játéktér volt. Az előszínpadon, oldalfa-
lakként durva és szaggatott zsákvászon,
nagyon kevés jelzéssel és egy könnyen
mozgatható emelvénnyel és ágyúval.
Mögöttük fekete, csíkokban lógó musz-
linfüggöny. A színpad közepétől a szín-pad
mélyéig keresztmetszetszerű felépítésben a
Moor-kastély négy helyisége és a
középpontba állított lépcsőház. A kastély
falai fehérek, de nem hófehérek, vászonból
készültek - s mikor az utolsó felvonásban a
kastély leég, leomlanak ezek a
vászonfalak. Egyszerre jelképezi ez a
vászon a könnyen leomolhatóságot

és szolgálja a praktikumot. Ebben a fehér
díszletben a bútor is, ami kevés van, fehér.
És fehér a Moor család minden tagjának
öltözéke is. De a fehérnek hány árnyalata
van ezen a színpadon! Amália ruhája
vakítóan fehér brokát; az öreg Moor
köpenye súlyos anyagból készült
sárgásfehér; a lakájok eleganciája kékes-
fehéren csillog; Franz ágrólszakadt, ütött-
kopott ruhája penészesen zöldes-fehér,
zsabója gyűrött, nadrágja szakadt, kézelője
szinte rongyos, haja fakó vörös, keze kilóg
a szűk és rövid kabátujjból. Franz egyszer
ölt divatos parókát, ami-kor Amália
szerelmét szeretné megnyerni, de a
sikertelen kísérlet után dühösen vágja a
földhöz a díszes darabot. Mikor ő lesz a
ház és vagyon ura, ruhája anyaga brokát,
szabása előnyösebb, zsabója rendezettebb,
s mégsem elegáns, változatlanul elömlik
rajta valami visszataszító zöldes szín. A
jellem átsüt a jelmezen. Az ember alakítja
a ruhát, és nem a ruha teszi az embert.

Hasonló dramaturgiai funkciója van a
haramiák ruhájának és a ruhák állandó
alakulásának. Amikor először találkozunk
a haramiákkal, a ruhájuk árulkodik a
leginkább arról, honnan jöttek, mikor
szakadtak ki eddigi életükből, társadalmi
helyzetükből. Később a rablások nyomán
újabb és újabb ruhadarabok kerülnek rájuk.
Ezek aztán igen árulkodóak: elmondják,
hogy ki volt a gazdájuk az-előtt, nemes,
katona, pap vagy hivatalnok. De egy főúri
ujjas, vagy jó csizma is mivé lesz az
erdőben, a harcok során, egy derékszíj a
hozzávaló föveg és csizma nélkül. Minden
darabról messziről lerí, hogy jelenlegi
gazdája szerezte, nem rá szabták, csak
magára öltötte. Külön kell szólni, hogyan
van „koptatva", „szaggatva", „pecsételve"

egy-egy cipő, ruha, nyakfodor. Nem
vagyok híve a naturalizmusnak, de ez a
fajta gondos hűség lenyűgöző és tartalmat
ad, a lényeget fejezi ki. A jelmez nem
külön attrakció, nem külön látvány, de a
mondanivaló lényegi eleme. A díszlet- és
jel-meztervező (Pieter Hein) együtt él a
darabbal és annak minden fordulatával.
Színpadképei nem szépek, a ruhák nem
látványosak, de mind a jobb megértést és a
mélyebb összefüggések feltárását segítik
elő.

Hasonló a helyzet a kellékekkel is.
Megérkeznek a haramiák egy csata után.
Mindnek van csomagja, málhája, zsák-ja.
Kisebb-nagyobb, mind más-más alakú.
Minden csomag kifejez valamit gazdája
szerzési vágyának irányából, és az



ilyenfajta szerzés értelmetlen emberte-
lenségéből is. Ezek a málhák bársonyba,
csipkébe, selyembe, brokátba, szőnyeg-be,
kárpitba vannak csomagolva. E csomagok
hatására szinte látni véljük a le-folyt
csatákat és rablásokat. Majd percek múlva
kezdődik a színpadi nagy csata - és e
málhák szemünk láttára alakulnak
barikádokká.

A jelenkori darabok, köznapi színterek
és ruhák látszólag kevesebb alkalmat
adnak a színpadi külsőségek és ruhák
dramaturgiai funkciójának betöltésére. A
Deutsches Theater-beli Rolf Schneider-
darab (Einzug ins Schloss) előadása és
szcenírozása ennek a feltevésnek
ellentmondott. (Díszlet és jel-mez
Annemarie Rost munkája.) A darab
egyetlen színtere egy valaha kastély-hall,
ma kocsma. E hall legszebb darab-ja egy
kandalló volt, ma valahonnan messziről
egy nagyon hosszú kályhacső vezet a
kandalló kürtőjébe. S ettől a kályhacsőtől
jobban megváltozik a kastély-hall, mint a
beállított söntéspulttól. Ugyanis a hallt
legszebb ékétől funkcionálisan fosztották
meg az utódok. A darab kilenc év alatt
játszódik, ezalatt a kocsma-hall nagyon
kicsit változik, de az jelentős. Például
hogyan módosul az ár-lap. A darab hősei
jórészt egy nagy építkezés munkásai,
mérnökei. Jelmeztervezőnek sovány
feladat. S mégsem az. Be-lép egy
betonozó munkás. Nagy hangú, jópofa,
rajta furcsa bársonynadrág és bársony
zeke. Hamarosan kiderül, hogy a múlt
évben még artista volt, erőmű-vész. S
mikor a kocsma ügyes pincére, Emil, beáll
munkásnak, legközelebbi színre lépésekor
ezt a zekét viseli. Fején bizonytalanul
billegő kalap, a zeke alatt tarka ing, s
valami furcsa nadrág a gumicsizmában.
Emil levetette a fekete pincérruhát, fehér
inget, de még nem bújt a munkások
szokásos ruhájába, fele úton van a pincér
és a munkás között.

Harmadik példának hadd álljon itt a
Tartuffe. (Díszlet és jelmez: Horst Sa-
gert.) Hagyományosan egymás mögé ál-
lított, acélszürke, mintás selyemdamaszt-
tal bevont díszletfalak, a hátteret hason-ló
fal zárja le, rajta gazdagon rézdom-
borművel díszített kétszárnyú kapu, mely
ha nyitva van, sötét faburkolatú. A nyitott
ajtó mögött kis posztamensen Lajos király
mellszobra, fehéren csillogó porcelánból.
S egy-egy lépcső vezet balra, illetve
jobbra, fel a házba. A mennyezetről hat
csillár lóg le, valószínűtlenül hosszú
gyertyákkal. A színpadteret felülről négy
sorban elhelyezett, felna-

gyított csipke zárja le. A csipke miseru-
hák szegélyét idézi. A színen csupán egy
támlás szék van, illetve egy asztal, mi-kor
annak dramaturgiai funkciója van.
Elhangzik a darab zárójelenete: Orgon
megszabadul - és erre megmozdulnak a
falak. A háttér helyén ott áll egy emel-
vényen Lajos király égszínkék palástban,
mely beborítja az emelvényt, és egysze-
riben uralja a színpadot. Kezét finom-
kodóan egy asztalkára helyezi, mögötte a
nap hatalmas fémkorongja, melyen a
sugarakat bárdok és strucctollak alkotják.
A szürke falak helyén pedig fehér alapon
színes karikatúrák és gyerekes feliratok.
Ez a Tartuffe-előadás ugyanis egységes
stílusban véget ért ott, amikor a királyi
hírnök kegyelmet hoz Orgonnak, és
letartóztatja Tartuffe-öt. A molière-i
kényszerű happy endet Besson levágta a
darabról: díszlettel, játékstílussal,
mozgással, zárókórussal. Ez az a
stílustörés, mely funkciót kap, valódi stí-
lust teremt, és beszédesen bizonyítja,
hogy a molière-i happy end nem reális. A
királyi apológiát Besson megnöveli, s
ezzel megfosztja a mai nézőt attól az
illúziótól, hogy a király kegyelmet adott
Molière-nek. E Napkirály mögött a bárdok
és a strucctollak jelzik a valódi realitást,
és a hajlongó, királyi palást szélét
csókolgató Tartuffe és Orgon pedig
Molière valódi helyzetét.

A hatásos és találó jelmezek közül
egyetlen dolgot emelnék ki: Tartuffe na-
gyon elegáns, szép anyagból készült öl-
tönyét - amely bő volt neki. Nem rá
szabták, inkább Orgonra. E ruháról rögtön
látjuk, hogy egy gazdag úr ajándéka, és a
jelenlegi gazdának sokszor vigyáznia kell,
hogy le ne essék róla.

Színpadi összjáték

Rolf Schneider darabja (Einzug ins
Schloss) jó fogadtatásra talált a közönség
körében. Ennek a darabnak nincs
látványos központi konfliktusa, inkább
több apró konfliktusra épülő életkép-
sorozat, melyben minden gesztus tartalmat
ad. De amelyben éppen életkép jellege
miatt a színésznek sokat kel!
,.ácsorognia", akció nélkül a színpadon
lennie. Egyszerűen csak létezni - mint az
életben. Az előadás azért volt izgalmasan
érdekes, mert feloldotta ezt a dramaturgiai
problémát, a darab megtelt vibrálással -
attól, hogy a színészek jelen voltak az
ábrázolt életben.

Az egyik főszereplő Emil, a pincér
(Alexander Lang alakította). Magas, so-
vány, szőke fiatalember. Karja mintha

üresen is mindig poharat, tálcát tartana.
Nyakát szinte vízszintesen tartja: szak-
mai ártalom. Mint pincér, ha van szövege,
ha nincs, többnyire jelen van. S hány-
féleképpen tud jelen lenni. Az érkezett
vendég közömbös vagy éppen érdekes, s
hogyan van jelen, mikor fellép a ve-
télytárs egy vendég képében! Hasonló
szituációi vannak a kocsmárosnak is. Ki-
szolgálja a vendégeket és mosogat. De
hányféleképpen mosogat! Ha figyel, ha
közömbös számára, amit a vendégek
egymás közt beszélgetnek, ha közbe akar
szólni, mindig más ritmusban mosogat.
(Walter Lendrich alakítása.) Ennek a
kocsmárosnak igen kevés a szövege, de
soha nem végszóra szólal meg, hanem
szituációra. Látom, hogy a szöveg, amit
mondani fog, hogyan fogalmazódik meg
benne. S egy majdhogy-nem
eljátszhatatlanul szürke szerep meg-telik
élettel. És az életképszerű darab ettől él és
hat.

Hogy egy-egy szerep nagyságát meny-
nyire nem az elmondott szöveg mennyi-
sége határozza meg, azt a fentinél éke-
sebben bizonyítottnak láttam a Tartuffe
előadásán. Pernelle asszony szolgájának,
Flipote-nak, egyetlen mondata sincs a
darabban, mégis az első felvonás után
kísérőnktől rögtön utána érdeklődtünk. S
megtudtuk, hogy a színház egyik vezető
művésze. Ez a Flipote - Margit Bendokat -
kétszeri megjelenésével el-játszik egy
tökéletesen közömbös cselédet, aki igen
unja, ami gazdája körül zajlik. Első
jelenetében lopva eszik, és csak arra van
gondja, hogy észrevétlen maradjon, a
másodikban unalmában a széktámla
gombjait számlálja. Többször. mert a nagy
zajban és hajcihőben mindig eltéveszti.


