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Shakespeare - német módra

Október Berlinben a színházi ünnepek
hónapja. Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy egyhetes színházi tanul-
mányutam megtoldva, e hónap felét az
NDK fővárosában, tizenkét estét a berlini
színházak nézőterén tölthettem. Meg-
nézhettem az ünnepekre kitűzött legújabb
bemutatókat, és azokat a fémjelzett
előadásokat, amelyeket hazai kollégáim
egy része már esztendőkkel ezelőtt látott.
Ez utóbbi, tulajdonképpen magánügy
lenne - a kritikus saját hibáján kívülálló
okból elkövetett, nagy örömmel jóvátett
mulasztásának bepótlása ha tapasztalataim
nem lennének rendkívül jellemzőek az
NDK színházi életére.

Valójában ez az évtized repertoárjából
megszerkesztett havi műsorrend többet és
hitelesebbet mond a színházi élet pezs-
géséről, mint akár a legjobb előadás. Mert
ez jelzi a berlini repertoárszínházak
közönségsikerét, a nézők folyamatos igé-
nyt és érdeklődését egy-egy produkció
iránt, és az előadások időálló életképes-
ségét is. A legrégebbi, és ha nem is egy-
értelműen a legjobb, de mindenképpen a
legemlékezetesebb előadás, amit láttam,
több mint tízesztendős: Besson híres
rendezése, A sárkány a Deutsches
Theaterben. A legfrissebb - Gorkij Az
utolsók című drámájának nyilvános fő-
próbája a Gorkij Színházban, Wolfgang
Heinz rendezésében. A kettő között sora-
kozik szinte a hatvanas évek derekáról
való színházi műsor java: az 1966-os Szeget
szeggel és az i972-ben országos vihart
kavart Plenzdorf-darab, Az , ifjú

W.
ifjabb szenvedései is. És természetesen az idei
színházi ünnepek kiemelkedő be-mutatója,
a Torquato Tasso.

Kétségtelen, hogy még ebben a gon-
dosan összeállított „színházrendben" is sok
a hiátus, most sem láthattam minden látni
érdemes előadást az NDK-ban. De tizenkét
este tapasztalatai már mégis feljogosítanak
némi általánosításra. A legelső és
legfontosabb - amit egyébként esztendők
óta tudunk -, hogy az NDK színháza benne
van a világ színházi vér-keringéséhen.
Rossz előadások, kudar-

cok itt is akadnak, és nagy színházi
élmények sem születnek minden áldott
este. De ami a kettő között van, az
előadások átlagos szellemi szintje -
elképesztően magas. Jobb híján használom
a szellemi szint meghatározást.
Érzékeltetni kívánom vele, hogy nem a
műsordarabok megválasztásában vagy a
színészi játékban, hanem elsősorban a
darabolvasás intellektuális erőfeszítésében
és eredményében érzem a példát. Az
értelmezés pontossága, eredetisége,
időszerűsége és gondolati gazdagsága
rangot ad a bemutatóknak. És ezt a rangot
az előadások öt hónappal, öt évvel vagy
akár tízzel a premier után is őrzik.

Ha a látogató tanulmányútja végén
felteszi magának a kérdést, hogy miért jó
az N D K színháza? - akkor először is itt
kell keresni a választ. Azért jó, vagy talán
azért is 1ó, mert ebben a színházi
szervezetben felkutatják, megtartják és
csiszolják a már létrehozott értékeket, a
korábban sikerrel bemutatott előadást.
Ilyen módon Berlinben kitolják a mulandó
időbeli művészet hatásának kereteit.
Lehetővé teszik, hogy nemzedékek
osztozzanak egy-egy színházi élményben.
Aki A sárkány Deutsches Theater-beli
bemutatóján még csak a mesének örült,
azóta felnőtt az előadás erkölcsi-politikai
igazságához.

A színpadi minőség megtartásának ez a
problémája esztendők óta foglalkoztatja az
NDK művészeit és színházi kritikusait is.
Ingeborg Pietzsch kritikus fel is tette a
kérdést Adolf Dresen rendezőnek, hogy
lehet az, hogy előadásai nem esnek szét,
nem fáradnak el az évek során, sőt ellen-
kezőleg, nem egy közülük tovább él, és
jobbá lesz, mint a premieren. (A példák
között az általam látott előadások közül a
Szeget szeggel szerepelt, amely 1966 óta van
a Deutsches Theater kamaraszínházának, a
Kammerspielének műsorán.) A kérdésre
Dresen sommás választ adott, mondván,
hogy igazság szerint a premiernek kell a
legrosszabb előadásnak lennie. De aztán
hozzátette azt is, hogy volt idő, amikor
pályatársaival együtt őt is aggasztotta az
előadások „elslamposodásának"

problémiája. A Berliner Ensembleban még
brigádot is szerveztek az előadások
minőségének megtartására. Dresen egy
Benno Bessonnal folytatott régi po-
lémájában arra hivatkozott, hogy egy-
általában nem szükségszerű az előadások
kifáradása. Ugyanúgy elképzelhető az is,
hogy egy előadás az idők folyamán tö-
kéletesedik - méghozzá ugyancsak „ma-
gától". Kizárólag a színészeknek a közön-

séggel való kapcsolata révén. A premier
fegyelmének megsértése - optimális
esetben - előbbre is viheti az előadást.
Csakhogy ez a rendezői közreműködés
nélküli spontán változás nem véletlenül,
hanem szükségszerűen, szigorúan meg-
határozott körülmények között követ-
kezik be. Dresen ennek megvilágítására
természettudományos példával él. Esze-
rint egy-egy előadás vagy mechanikus,
vagy organikus rendszernek tekinthető. A
mechanikus változatban önmagától csak
az entrópia, a rendetlenség növekedhet,
amelynek következtében az előadás
eltávolodik a tervezett struktúrától, azaz a
rendezői koncepciótól. Ezzel szemben az
organikus szervezetként működő elő-
adásban a rendelkezésre álló információ-
mennyiség folyamatosan növekszik, és
ennek következtében teljesebbé és gaz-
dagabbá válik a rend. Meglepett, hogy
Adolf Dresen az általa vázolt első
színházi szerkezetet nevezi rendezői
színház-nak, a másodikat viszont azzal
jellemzi, hogy az a színészcentrikus
váltózat, amelyben minden körülmények
között a színész a legfontosabb ember.
Mert ő az, aki esténként az előadásokon
már nem-csak a próbák eredményét
reprodukálja, hanem önmagát
megteremtve, a színpadi alkotás
pillanatainak részesévé tesz.

Ugyanakkor tanúja lehettem annak is,
hogy az egyes rendezők és színházi mű-
helyek nem bízzák előadásaik sorsát a
spontán fejlődésre. Helene Weigel annak
idején, amikor egy érdeklődő amerikai
újságírónak elmondta, hogy a Coriolanus
bemutatójára nyolchónapos felkészülés,
194 próba, A kommün napjainak premier-
jére 229 próba után került sor, azt is
hozzátette, hogy egy Brecht-darab elő-
adása még akkor sincs befejezve, amikor
színpadra kerül. A Corio lanus kulcsjele-
netének például - a tapasztalatok és kri-
tikák hatására - a premier után három
változatát dolgozták ki. A színház ve-
zetői, elvben legalábbis, vállalják a brechti
örökséget, és azt is, hogy amikor egy
darab kezd megmerevedni és kezdi el-
veszteni kapcsolatát a valósággal, újra
elkezdenek próbálni. Szezonnyitás előtt,
augusztusban pedig minden repertoáron
levő darabot, „portalanítanak".

Az előadásokat létrehozó tehetség és a
befektetett munkamennyiség összegéből a
jelek szerint azért sem engedhetnek az
NDK-ban, mert a vezető berlini szín-
házak között örvendetesen kiéleződött a
verseny. Régen volt, amikor a Berliner
Ensemble egyeduralkodó volt a szín-házi
köztudatban. Ma már a nemzetközi



szinten számon tartott előadások egyre
növekvő hányada a Deutsches Theater és a
Volksbühne színpadán született. A
Berliner Ensemble rangját sokak szerint
inkább csak a hatvanas évek nagy elő-
adásai őrzik. Míg az azokat létrehozó leg-
jelentősebb rendezők, Brecht-tanítványok
- köztük Manfred Wekwerth és Benno
Besson akik nem mesterük stílusához,
hanem szelleméhez kívántak hűek
maradni, más színházi műhelyekben
keresték és találták meg a művészi
megújulás lehetőségét. Érdemben ehhez az
NDK színházi életének folyamatát

nem ismerő külföldi kritikus nemigen tud
hozzászólni. De a mendemondák-nál,
fehér asztaloknál szerzett információknál
is többet mond az a tény, hogy színházi
tanulmányutam legizgalmasabb és
legunalmasabb estéjét is a Brecht-
színházban töltöttem. Az újdonság vará-
zsával lenyűgöző Coriolanus tizenegy éve
került a repertoárba, míg a poros Warrenné
mestersége - mindössze kétesztendős. Igaz,
a szakmabeliek - köztük Dr. Klaus
Pfüczner, a színházművészeti szövetség
főtitkára - még Besson művészi jelenét is
megkérdőjelezik, és az ő szín-

házi életművének is a hatvanas évek de-

rekán született eredményeit (az Oidipuszt,
A sárkányt) értékelik a legmagasabbra.
Hiába aratott Besson az idén újabb babé-
rokat a Nemzetek Színházában, Berlin-
ben többen aggodalommal tették fel szó-
ban és írásban a kérdést, hogy vajon
Strehler és Peter Stein színházának az
emberábrázolásban elért eredményei nem
veszélyeztetik-e az NDK színházának a
realista színházművészetben kivívott
vezető helyét. Vagy legalábbis, nem
jelentik-e azt, hogy a már kivívott nem-
zetközi presztízs védelmében is fokozni
kell az emberi arcok teljességének meg-
fogalmazására irányuló erőfeszítéseket.

Angelo, a bürokrata
A világszínházban, ami elvont, de nagyon
is létező fogalom, vagy a Nemzetek
Színházában, ami konkrét és szervezett,
de ugyanakkor esetleges intézmény,
Shakespeare drámái töltik be a mérték
fogalmát. A Shakespeare-előadások
nemzetközi valutája összemérhetővé teszi
az összemérhetetlent. Egy-egy
Shakespeare-előadás igen gyakran kon-
vertibilis - nyelvről nyelvre átváltható. De
még gyakrabban nemzethez, helyhez,
hagyományokhoz kötött: egyszerre jelzi
és jellemzi az előadás mögött álló nem-
zeti színházi kultúra természetét. A Ber-
linben látott Shakespeare-előadásokról is
azt éreztem, hogy csak Brecht hazájában
születhettek.

Ez a megállapítás - nem értékítélet.
Egyaránt vonatkozik a Deutsches Theater
kamaraszínházának korrektül, pontosan
értelmezett Szeget szeggel-előadására és
Wekwerth csak szuperlatívuszokkal
jellemezhető, felfedező III. Richárdjára.
(Az ugyancsak Wekwerth drámaolvasói
erényeit kibontakoztató Coriolanusról,
ahol Brecht Shakespeare társszerzője-
ként lép fel - ezért nem szólok.)

Ami közös ezekben a produkciókban,
az megítélésem szerint nem annyira stí-
luskérdés mint a kérdések stílusa. Hogy a
rendezők csontig lemeztelenítik az elő-
adásra választott drámák hőseit, hogy
minden oldalról megvilágítják és meg-
vizsgálják tetteik rugóit, konfrontálják a
hősről újonnan kialakított képet a ko-
rábbiakkal.

De vegyük csak sorban.
A Szeget szeggel 1966 óta szerepel a

Kammerspiele repertoárján. Adolf Dresen
rendezését annak idején nagy elis-
meréssel fogadta a kritika. Shakespeare
világszerte ritkábban látott, ámde német

Klaus Piontek és Kurt Sperling jelmezcsere előtt a Szeget szeggelben
(Deutsches Theater Kamaraszínháza)



nyelvterületen mindig is nagy érdeklődésre
számot tartó művének a korábbi-nál
merészebb, politikusabb, de ugyan-akkor a
szöveg iránti tisztelet jegyében fogant,
minden rendezői önmutogatást és
formalizmust kerülő előadását érté-kelte.
(Az előadásról részletesen Körös-pataki
Sándor számolt be a SZÍNHÁZ 1973/8.
számában.)

Nem kétséges, hogy a szerelmi bonyo-
dalmakkal jócskán teletűzdelt Szeget
szeggel Shakespeare korában és a XX.
század hatvanas éveiben is a hatalom,
pontosabban a hatalom gyakorlásának
drámája. Szövege szerint Vincentio her-
cegé, aki az országban burjánzó anarchián
más által - más felelőssége révén - kíván
úrrá lenni. Ez az elgondolás azonban máris
átbillenti a hatalmi dráma problematikáját:
Dresen eredeti koncepciója szerint Angelo,
a „helyettes" a drámahős, aki a hirtelen
ráruházott terhek alatt emberként,
uralkodóként egyaránt meggörnyedve,
morálisan bele-szakad a hatalomba. Azt
mondják, amíg Eberhard Esche játszotta
Antonio szerepét, a nézőtér szinte
szolidáris aggodalommal figyelte, hogyan
bonyolódik egyre végletesebben bele a
saját maga által szőtt, de végül is saját
nyakára hurkolódó hálóba. Én azonban
már Jürgen Holtzcal láttam a drámát: ez az
Angelo kopaszodó könyvelőre emlékeztet,
aki más körülmények között talán
kisszerű, ámde joviális vezető lehetne, s
aki a pályán töltött évtizedek alatt sem
szabadult meg gátlásaitól. A biztonságot
mégis megszerezte, azzal, hogy gondosan
és kényelmesen befészkelte magát saját,
paragrafusokból és szabályokból kiépített
zugába. Ennek az Angelónak nem
külsőséges tulajdonsága, de meghatározó
jellemvonása az, hogy bürokrata.

Igaz, színpadi ellenfele - az alkatában
leginkább a mi Fülöp Zsigmondunkra
emlékeztető szőke, kis bajuszos Klaus
Piontek -, aki mintha az ötvenes évek
filmjeinek Wehrmacht-tisztjei közül ma-
sírozott volna át Shakespeare színpadára -
még nála is kevésbé ember. Úgy tűnik,
hogy nem is a terhes feladatok áthárítása,
hanem inkább a potenciális ellenfél le-
buktatásának szándéka vezeti, amikor
helyetteséül éppen Angelót választja. És
mégis: a taszító, cinikus kísértetnél fe-
nyegetőbb az élő, közvetlenül ismerős, a
színpad és a nézőtér számára még mindig
veszélyes üres szemű és halk szavú bü-
rokrata. Akinek a vígjátéki cselekmény és
a happy end rituáléja szerinti „meg-térése"
- bravúrosan nem meggyőző.

Jürgen Holtz a szavak mögé láttat: a figura
be nem vallott gondolatait és sejthető
jövőjét is eljátssza.

Az előadás egyébként is nagy fontos-
ságot tulajdonít a folyamatos nézői ítél-
kezésnek. Okosan megválasztott külső-
ségekkel és összetett színészi játékkal
informál bennünket arról, aminek a szöveg
az ellenkezőjét mondja - például az ál-
ruhás herceg jelenlétéről. Az álbarátként
szervezkedő, hallgatózó herceg soha le
nem vetett fehér kesztyűje, megannyi gá-
láns gesztusa is konkrét és jelképes mon-
danivalót hordoz. Dresen többnyire nem
meglepni, hanem meggyőzni kívánja
közönségét. Kerüli a gyönyörködtetés
vizuális eszközeit, következetesen ra-
gaszkodik az elszegényedett, lecsúszott
udvar kopár szürkeségéhez, olyannyira,
hogy még a felvonultatott színésznőkből is
szinte zavaróan hiányzik minden varázs.
(Először ebben az előadásban tűnt fel az a
később igazolódott aránytalanság, ami a
férfi és a női színészek teljesítménye
között fennáll: nemcsak az érdekes
színésznő-egyéniségek hiányoznak, de
alig láttam Berlinben olyan elő-adást,
amelyben a nők akár csak meg-
közelítették volna a vezető férfiszínészek
játékkultúráját.)

A Szeget szeggel előadásai gyakran a
karakterfiguráknak hoznak igazi sikert.
Luciót, Tuskót és Pompeiust a Kammer-
spielében is sokszor megtapsolták, de
hatáskeltően mulatságos és groteszk já-
tékuk, véleményem szerint, nem mindig
maradt meg az előadás stílusának keretei
között. Tárgyilagosan meg kell monda-
nom, a Szeget szeggel előadását inkább
csak a hírneve és a legenda emeli a mi
Shakespeare-előadásaink átlagos szín-
vonala fölé. Az igazi Shakespeare-élmény
egy házzal odébb - a Deutsches
Theaterben várt ránk.

II. Richárd bizalmasaként

A III. Richárdnak könyvtárnyi irodalma
v an , a III. Richárd élete és halála című
drámának és Deutsches Theater-beli elő-
adásának is kötetnyi. (Újabban legalább
kétévenként felfedezi Wekwerth nagysze-
rű rendezését egy-egy hazai hírlapíró is.
Nem kívánom tehát megismételni - vagy
elvitatni - a Robert Weimann, NDK-beli
Shakespeare-kutató megállapítására épülő
fejtegetéseket, sem Henning Rischbieter
és Brigitte Thurm német szaklapokban
megjelent kritikáit, Koltai Tamás
(SZÍNHÁZ, 1972/10.) vagy Molnár Gál
Péter láttató és találó megállapításait
(SZÍNHÁZ, 1974/11.); akiket érdekel, az

elmondottak alapján képet alkothatnak
maguknak, hogyan ihleti meg a tudomány
- ez esetben a Shakespeare-filológia - a
színházművészetet. Hogy találta meg
Wekwerth Weimann tételeiben és
érveiben Richárd hatalomra kerülésének
és bukásának politikai magyarázatát.

Az előadás tartalmi újszerűsége álta-
lában annyira lenyűgözte a kritikusokat,
hogy nemigen szóltak a politikai szín-ház
agitatív erejét megsokszorozó formai
eszközökről, az előadás hibátlan rit-
musáról, sem a rendezés látványt teremtő
találatairól. Pedig meggyőződésem, hogy
Wekwerth színháza ezek nélkül legfeljebb
gondolatébresztő és izgalmas lehetne, de
felejthetetlenné általuk válik. És itt nem is
az előadás keretét alkotó, korabeli
metszeteket idéző, akasztófák keretezte
színpadképre gondolok (Andreas
Reinhardt munkája), hanem például az
egyes díszletelemeknél, jelmezeknél fel-
használt színek dramaturgiájára, a hősnek
a kitűzött célok közelében mind drágább,
tarkább, pompázatosabb öltözékére, a
koronatanács asztalát letakaró perzsasző-
nyeg luxusára, az átdíszletezés technikai
kényszerűségéből esztétikai lehetőséget
teremtő árnyékszínház-megoldásra.

A Deutsches Theater előadásáról el-
mondhatjuk, hogy ítéletében kegyetlen,
nem pedig naturalizmusában, stílusában.
Ellenkezőleg: a gyermekgyilkosság véres
akcióját a homály teszi elviselhetővé: az
atmoszférateremtésre hivatott akasztófák
csak egyetlenegyszer - zászlórúd-ként! -
kapnak színpadi funkciót. Viszont Richárd
véres álma a csatamezőn - amikor
áldozatainak képzelt mellszobrai
sorakoznak fel a sötétben - egy Józef
Szajna kiállításán látott, apokaliptikus
képre emlékeztet. A szörnyűség gyönyö-
rűsége konkrét ugyan, de mégis általános:
az áldozatainak szobrot emelő gyilkost
elkergethetetlenül, elhallgathatatlanul
kíséri az átkok kórusa. És megszépíti az
előadás az aranypáncélba burkolódzó
király halálát is. Mintha gyilkosai az
igazságtétel ceremóniáját celebrálnák a
színpadi csatamezőn.

Az újszerű és következetes weimanni
értelmezés a pontosan felépített és
árnyaltan megelevenített jellemrajz alapja.
De a főhős végletes fordulatokban gazdag,
tragikus életútja a pontosan és még-is
szárnyaló fantáziával kidolgozott apró
mozzanatok sorozatából tevődik össze.
Végső soron a rész és az egész összhang-
ja és dialektikus kölcsönhatása a Deut-
sches Theater maradandó esztétikai értéket
teremtő előadásának kulcsa.



Coriolanus palástja

Szabad-e Shakespeare-t átdolgozni? -
kérdezték meg egyszer Brechttől. „Man
kann's, wenn man kann" - válaszolta.
Tehát: szabad, ha valaki tudja. Vagyis: ha
az átdolgozó az eredeti mű értékeit meg-
őrizve, aktuális, új gondolatok közlésére
alkalmazza a drámát. A brechti életmű
idevágó példái között is kiemelkedő he-
lyen szerepel a Coriolanus. Shakespeare
drámájának adaptációjára Brecht még az
ötvenes évek elején vállalkozott, de a mű
színpadra állítása már tanítványaira
maradt.

A gondolat és az előadás megszületése
között majd egy évtized telt el, s ez - mint
Harry G. Carlssonnak a Berliner Ensemble
vezetőivel készített interjújából is
ellenőrizhető - alapvető szemléleti
változtatásokra ihlette a mű gondozóit.
Brecht a fasizmussal való párhuzam je-
gyében aktualizálta Shakespeare-t, és
elsősorban a néptribunusok iránt érzett
megkülönböztetett egyetértésével tért el az
eredeti műtől. A személyi kultusz
történelmi tapasztalatainak birtokában
újraolvasott Shakespeare-Brecht-dráma
viszont már a tehetséges, népe érdekében
egy ideig hasznosan küzdő hadvezér
morális katasztrófájára irányította a fi-
gyelmet. A hiúság drámájától az önmaga
fontosságát tragikus méretekben túl-
becsülő zsarnok felé, akinek bukása első-
sorban saját pótolhatatlanságának hamis
tudatára vezethető vissza. Már az 1960-as
első bemutató, majd a nyolchónapos
próbaidőszakot követő, 1964-es - máig
érvényes - előadás a Berliner Ensemble
legvitatottabb produkciói közé tartozik.
(Említettem, hogy Wekwerth éppen a
koncepciót vitató kritikák hatására
dolgozta át többször is az előadás utolsó
jelenetsorát.)

Tizenegy esztendővel a premier után,
1975 októberében láttam az előadást. Az
egykori, szuperlatívuszokkal dicsért
Volumnia (Helene Weigel) már nem él,
Aufidius (Hilmar Thate) a Deutsches
Theaterbe szerződött, de Eckehard Schall
ugyancsak színháztörténeti jelentőségű
Coriolanus-alakítása olyan erőteljes, dina-
mikus, mintha a hős minden elhatározása
előttünk, a színpadon születne. Schall a
már idézett beszélgetésben Brechtre hi-
vatkozva vallja: „Egy emlékművet, ame-
lyet le akarunk rombolni, először fel kell
építenünk." Játékának, úgy érzem, ez a
mondat a kulcsa. Mert Schall valóban
jelenetről jelenetre, csatáról csatára építi
fel a zseniális római hadvezér emlékmű-
vét, hogy annál döbbenetesebb, katarti-

kusabb legyen a hatás, amikor porba
dönti.

Az előadás alapvető struktúrája szug-
gesztíven egyszerű, részleteiben viszont
árnyaltan bonyolult. A színpadkép szinte
két bejáratra redukálható: hol Róma
szürke kőkapuját, hol Corioli fekete, ge-
rendákból ácsolt városkapuját látjuk. Az
azonos funkciót betöltő építmények mégis
ellentétes hangulatot, hatást válta-nak ki.
Az impérium központjában a világosabb
színpadkép stabilitást, rendezettséget, a
civilizáció szervezett hatalmát érzékelteti;
míg Corioli kapujának ideiglenessége a
barbárság vad, fenyegető erejére
emlékeztet. A dráma tizen-hat képét
forgószínpad kapcsolja mozgalmas
egységbe. Ez a megoldás nem-csak a két
szemben álló tábor színpadi váltakozását
könnyíti meg, hanem lehetővé teszi a
rendező számára a római, illetve corioli
képek látszószögének variálását is. A
kapuknak a színpad előterétől való
távolsága a színpadi planok film-szerű
váltását szolgálja. A jeleneteket el-
választó fehér előfüggöny viszont a
brechti stílus tartozéka.

Nemcsak a cselekmény, az előadás fel-
építése szempontjából is kulcsszerepük van
a csatajeleneteknek. (Érdemes meg-
jegyezni, hogy a színház jelenlegi inten-
dánsa, a balett felől a rendezői pályára
érkezett Ruth Berghaus éppen a Coriolanus
csatáinak megszerkesztésével, ko-
reografálásával bizonyította be rendkívüli
teátrális látását, a gondolatok közlésére
alkalmas dekorativitás iránti érzékét.)
Őszintén megvallom, még filmen sincs
érzékem a csatajelenetekhez. De ezúttal
már a Corioli ostromára felsorakozott
római sereg látványa, a létrák függőleges
és a pajzsok vízszintes tagolása révén a
régi metszetek mozgalmasságát idézi. A
faltörő akciók és az ember ember ellen
való küzdelmét kifejező hálók kavargása
pedig drámaivá teszi a látványt. A
forgószínpad lehetőséget ad, hogy
kövessük a harcot, és szinte részesei is
legyünk. A látvány dinamizmusa Paul
Dessau zenéjének fokozódó hangereje és a
hadvezérek nevét ütemesen harsogó kórus
kísérete által válik sodró erejű, fenyegető
élménnyé. Az egymásnak feszülő erők
totálképe végig riasztóan szürke, csak a
színpadon kiomló vér vörös. Corioli első
hódítója egy holttesten átugorva jut be a
városkapun. A katonák diadalittasan
követik, csakhogy egyikük - a győzelemtől
vagy a vértől részegülten - fordítva, a
nézőtér felé indul. És ez a koreográfiai
„botlás" talán

az egyik legdrámaibb mozzanata a csata-
rendnek. Bizonyítja, hogy a látvány nagy
gonddal megkomponált esztétikuma soha
nem öncélú, hanem mindvégig a cse-
lekményt és a gondolatot szolgálja.

Eckehard Schall kerek arcú, kefehajú,
disznószemű győztes: majdnem groteszk
módon önelégült arckifejezése és az egész
testéről szakadó verejték a diadal minden
pátoszától megfosztja. De amikor a nevét
harsogó kórus szavára kihúzza magát, és
egy percre magára ölti az alkatától idegen
hősi pózt - félelmetessé válik. Már
nemcsak ellenségei, hanem hívei, saját
emberei számára is az. Mire ezer hang-
forrásból árad felénk, a színpadról és a
nézőtérről is a győztes neve, addigra
tökéletesen átéljük a színpadi csőcselék
talajvesztettségét is. Már nem csodálko-
zunk rajta, hogy az egyszerű emberek
szeretete és gyűlölete, rajongása és félel-
me összekeveredik, hogy a feleség és az
anya már nem férjét, fiát, hanem csak a
győztest várja. A hazatérés diadalmenetét
a rendező mindössze a Coriolanusra adott
éles, majdnem glória hatású fej-fénnyel
bírálja. Schall viszont egy öntelt vigyorral
figyelmeztet - nehogy túl messzire
sodorjon bennünket a hódolat árja. Hogy
tudjuk, kivel állunk szemben.

Ahogy felidézem az előadás képeit,
valamennyiben jelen van a dráma alap-vető
konfliktusa, és minden színpadi pillanatban
látvánnyá fogalmazódik a feszültség. A
legerőteljesebben - a csata-jeleneteken kívül
- talán a piactéri forgatagban, ahol
Coriolanus választóival szembesül. A
csoportokra szakadó tömeg fenyegető,
kíváncsi várakozása, Coriolanus alázatos és
mégis megvető magatartása, alkut kínáló
kedvessége és ajkbiggyesztő lenézése a
látható fizikai közelség ellenére is a vezető
és a vezetettek közt tátongó szakadékra
irányítja a figyelem reflektorfényét.
Coriolanus kérlelve, fenyegetően jár körbe a
szavazatpiacon - közben fordul egyet-egyet
a színpad is -, de ahogy sértett hívei köréje
tömörülnek, már váratlanul fenyegetetté
válik. Az ilyen és hasonló jelenetek látvány-
élményének hatására mondhatta az elő-adás
egyik olasz kritikusa, hogy a Berliner
Ensemble a nyelvet nem beszélő közönség
számára is követhetővé, érthetővé teszi a
tragédiát . . . És még ugyan-ebben a
piacjelenetben megfogalmazódik a
tribunusok párbeszédében a félrevezethető,
önálló ítéletalkotásra képtelen tömeg, a
szabadságra éretlen nép kritikája is.

A csatajelenetek kapcsán utaltam már



a színek dramaturgiájára. Hasonlóan
robbantja a színpadkép szürkeségét Wek-
werth Corioli bevétele során a város-
kapun át felvillantott vörös háttérrel. De
még harsányabbá, kifejezőbbé válik a
színek szava, amikor Coriolanus kon-
zulként dúsan redőzött, vörös bőrpalástot
ölt. Ez a ruhadarab nemcsak színével,
pompájával és súlyával érzékelteti a hata-
lom természetét, hanem szinte még a
konzul mozdulatait kísérő, a nézőtér első
soraiig ható, riasztó szelével is. És ugyan-
ez a palást elomló, fenyegető vérfoltként
világít, amikor viselője már a trónt idéző
karszékbe telepszik, és ott egyre mé-
lyebbre süpped. Már nemcsak népétől,
önmagától is undorodik. Azután a fóru-
mon, amikor szembe kell néznie azokkal,
akiknek hatalmát köszönheti, és végig kell
hallgatnia a nekiszegezett vádakat is, a kép
szürke egyensúlyát felborító vörös palást a
nézőtérnek háttal álló Schall ki-tárt karjait
követve új sziluettet ölt: mintha egy óriás,
véres-vörös madár telepedne az emberek
nyakára. Amikor pedig a nép nevében
elátkozzák, elűzik - a palást a hatalom
jelvényeként a színen marad.

A. Shakespeare-dráma brechti felfo-
gása, a történelmileg és lélektanilag de-
terminált cselekményt egyidejűleg kom-
mentáló, bíráló logika az előadás második
részében itt-ott kevésbé meggyőző. A
feszültség lankad, és csak a saját váro-
sának ostromára készülő Coriolanus ér-
kezésekor telítődik ismét. A megadás
füstjére várakozó hódítót a korábban csupa
ideg, csupa mozgás Schall most már
minden emberi rezdülés nélkül való
diktátorszoborként ábrázolja. Így hallgatja
Menenius könyörgését, s ez a géppé
merevedett test kúszik fel a megfigyelő-
toronyként alkalmazott létrára, hogy
elsőnek pillantsa meg a megadás füstjét.
És ott, a létra tetején, a megfeszített vára-
kozás drámai pillanatában Schall hirtelen
lóbálni kezdi a lábát. Ez már nem a győzni
akaró hadvezér türelmetlensége, hanem a
saját sérelmeinek megtorlására készülő
zsarnok cinizmusa.

Shakespeare és Brecht műveinek elem-
zői megegyeznek abban, hogy a dráma
nagyjelenete Volumniáé. Aki anyai sza-
vával megfordítja a zsarnok indulatait, és
eléri, hogy Coriolanus feladja a bosszú
gondolatát. De Brecht, amikor Shakes-
peare drámájához nyúlt, azonnal feltette
magának a kérdést: hogy lehet az, hogy

Shakespeare-t éppen a dráma kulcsjelene-
tében elhagyta csodálatos jelenetépítő
logikája, hogy drámai gyakorlatával
ellentétben, ezúttal nem fegyverezte fel
hősét a cselekmény fordulatát valóban
megindokoló érvekkel. Brecht nem hitt
azoknak az irodalmároknak, akik Vo-
lumnia érvelésének gyengeségét vélet-
lennek, írói mulasztásnak tulajdonították.
Ellenkezőleg: Brecht az anya érve-
lésének viszonylagos gyengeségéből a
shakespeare-i ítélet bonyolultságára
következtetett. Arra, hogy Coriolanust
nem kizárólag a fiúi tisztelet fordítja
vissza végzetes útján, hanem harcának
esélytelensége is. A brechti adaptáció
egészét áthatja a zsarnok bukásának tör-
ténelmi szükségszerűségébe vetett hit. A
shakespeare-i szövegtől azonban csak ott
tér el, ahol ezt közvetlenül is meg-
fogalmazza, Volumnia nagyjelenetében.

Amikor a fia előtt leboruló anya egy
mindkettőjüknél hatalmasabb erőre hi-
vatkozik - a népre. Arra, hogy Rómában
ha füst szállna az égre, az nem a megadás,
hanem a zsarnok ellen fegyvert kovácso-
lók műhelyének füstje lesz. Felicitas
Ritsch halkan, pátosz és hisztéria nélkül,
tiszteletet ébresztő méltósággal, de a
színészi személyiség igazi súlya nélkül
játssza Volumnia szerepét, s ezzel mintha
még messzebbre taszítaná a cselekményt,
illetőleg az előadást az eredeti, shakes-
peare-i változattól.

Amikor beültem a Berliner Ensemble
nézőterére, tudtam, hogy színháztörténet
tanúja leszek. Amikor az előadás véget
ért, nem a hagyománytisztelő áhítat, ha-
nem a felzaklatott néző lelkiállapotát
éreztem. A politikai színház érvelő, vi-
tázó, meggyőző igazsága itt az esztétikai
perfekció fegyvertárával győz.

Jelenet Benno Besson Ahogy tetszik-rendezéséből (Volksbühne)



Shakespeare - másképpen

Berlin legfrissebb Shakespeare-szenzá-
ciója is jó néhány hónapos. Besson Ahogy
tetszik-rendezése a Volksbühne klasszikus
ciklusának részeként, Racine és Gozzi
műveivel együtt került színpadra. És ez az
agyonjátszott Shakespeare-komédia ezúttal
mindenkire a meglepetés erejével hatott.
Többszólamú kritikai fogadtatásában a
csalódás és az elragad-tatás is helyet
kapott. A nézőtéren többnyire minden hely
foglalt, de akadtak néhányan, azon az estén
is, amikor ott jártam, akik nem várták meg
az előadás második részét.

Akik csalódtak, azok Bessonnak a
hatvanas évek derekán világsikert aratott,
klasszikussá lett rendezéseihez mérték az
előadást, és a svájci származású rendező
nagy tehetségének kifáradását
panaszolták. Peter Hacks szerint Besson
az utóbbi időkben a legdőrébb játékmód
tökéletesítésén fáradozik a Volksbühné-
ben. Mások viszont inkább az új előadá-
sok születésének megváltozott körülmé-
nyeire hivatkoznak. Hogy intendánsi
kötelezettségei következtében Besson erői
megoszlanak a színházvezetés és a
rendezés között, s hogy a rendező ko-
rábbi, a Volksbühne társulatán belüli
privilegizált helyzetét feladva, előadásait
most elsősorban az együttesnevelés cél-
kitűzéseinek rendeli alá. Az előző nagy
sikerek nyomasztó mércéje már nem se-
gíti, inkább kergeti: örökké túl akarja
szárnyalni önmagát, és elsősorban kö-
zönsége meghökkentésére törekszik. És
ha mást nem: ezt az egyet biztosan elérte
az Ahogy tetszik felújításával .. .

Az első meglepetés az előcsarnokban éri
a nézőt: az előadás szereplői „nyílt
színen", szemünk láttára sminkelnek. A
felsorakoztatott tükrökkel szembenéző
színészek láthatóan zavartalanul dolgoz-
nak saját színpadi arcuk megteremtésén: a
maszkok születése beletartozik az elő-
adásba. Ezt azonban a kezdet kezdetén
még csak ők tudják. Mi, nézők a kulissza-
titkokat közkinccsé tevő közönségcsalo-
gató játéknak hisszük, ugyanúgy, mint a
program „társasjáték" formáját - míg az
előadás nem győz meg az ellenkezőjéről.

Az üres színpadi arénát szürke hab-
szivacs padló borítja, a színfal félkörű
háttere műanyagból fonott, vesszőszínű
kosárra emlékeztet. Ez a megoldás első
látásra nem különösebben szép, nem is
ötletes, megint csak a játék sodrában derül
ki, hogy mennyire célszerű. Mert a
habszivacs zajtalanná, súlytalanná teszi a
színészek lépteit, ezen a színpadon

senki sem jár a földön. De talán még a
nehézségi erő sem úgy hat, mint másutt ...
Körös-körül, az egymásra csúsztatott
lapokból álló, fonottnak ható fal, amelyet
Martin Linzer kritikus röviden
„metélttésztaszalonnak" nevezett, egy-
szerre átjárhatatlan és átjárható. Tökéle-
tesen elzárja a játékteret a színpadi hát-
országtól, de ugyanakkor, éppen mivel
áthatolható, végtelen szabadságot biztosít
a színészek mozgásának. Ott és úgy
osonhatnak, robbanhatnak be rajta, ahogy
akarnak. Kikukucskálhatnak és
kikönyökölhetnek a fonatok között -
ahogy tetszik. Csak a szöveg és a nézők
képzelete határozza meg, hogy a fonott fal
tróntermet keretez-e éppen, vagy az
ardennes-i erdő fáit idézi.

Az első színre lépő szereplők - valódi
mesehősök. Charles, a birkózó, soha nem
látott hústorony, még a karját is oszlop-
nyira tömték. Adam egész arcát elfedő
maszkban lép a színre. Celia hófehérben
tündöklő, eleven játékbaba. A herceg
viszont modern mesevilágba illik, mert
szürke, keménykalapos, szemüveges
bankhivatalnok. Mindez azonban még
mindig belefér a darabról korábban ki-
alakított képünkbe. Aki ismereteinkkel és
elvárásainkkal homlokegyenest ellen-
kezik, az az előadás egy méter nyolcva-
nas, deszkamerevségű, dauerolt hajú
bájtalan Rosalindája - gyermekkorunk
klasszikus „németkisasszonya", aki min-
dennek tetejében - legalább negyvenesz-
tendős. (Egyes rosszmájú férfinézők sze-
rint ennél is lényegesen több.) Különös,
hogy az előadás egyetlen hazai ismertetése
(Zay Lászlónak az ünnepi játékokról írott,
Magyar Nemzet-beli beszámolója) nem
szól az előadásnak erről a meghatározó
szereposztási anomáliájáról. Holott ennek
a provokatív ötletnek az elfogadásán vagy
tagadásán múlik - szerintem - az előadás
értékelése. Hallottam ugyan a nézőtéren
olyan (magyar) véleményt is, amely
szerint nem a szereplő életkorával és
megjelenésével, inkább színészi tehet-
ségével van baj. Hogy tudniillik Gisela
Rubbel képtelen eleget tenni Besson el-
várásának, hogy a szerelemről már min-
dent tudó, érett asszony bölcsességével és
tapasztalatával gazdagítsa Rosalinda
szerepét. Egy berlini bennfentes szerint a
rendező eredetileg másnak szánta a
szerepet, és csak a próbán, amikor a meg-
betegedett színésznő helyett a súgó ugrott
be, akkor ötlött az eszébe, hogy
tulajdonképpen ővele is eljátszathatná a
főszerepet. Mások viszont arra hivatkoz-
nak, hogy egy Rosalinda testalkatára

vonatkozó shakespeare-i utalás indította cl
Besson fantáziáját. Meglehet, hogy ez az
igazság, de én magam Rosalinda alakí-
tásán eltöprengve racionálisabb és eszté-
tikusabb magyarázatot kerestem a forma-
bontásra. Végül is - aki keres, az talál - a
szerelem vakságában véltem Besson
rendezői üzenetét fellelni. Feltételezem
ugyanis, hogy a zseniális rendező nem
tévedésből, nem puszta meghökkenteni
vágyásból és nem is pillanatnyi ötlet ha-
tására dacolt az elfogadott Rosalinda-
képpel, hanem ily módon adta tudtunkra,
hogy a szerelemben nem a szeretett sze-
mély külső - vagy akár belső - tulajdon-
ságai, hanem mindenkor a szerető illúziói,
vágyai játsszák a főszerepet. Rosalinda az
ardennes-i erdőben olyan, amilyennek
Orlando látja. És csak mi, kívül-álló nézők
mérlegeljük választottját valamiféle
objektív, földi mércével. Akik éppen
tárgyilagosságunkkal bizonyítjuk, hogy
semmit sem érzünk a szeretett lény iránt . .
. Számomra ez a talán némileg önkényes,
ám pszichológiailag helytálló magyarázat
meggyőzőbbnek tűnt a többinél. De én is
sajnáltam, hogy Gisela Rubbel
karikatúraötletekkel tarkított tisztes
színészi teljesítménye nem elég meggyőző
ahhoz, hogy minden ellen-érvet
elhallgattasson. Sajnos, a színész néha
túlságosan is előnytelen külsejére, a
szöveg és a valóság ellentmondására építi
alakítását. Pedig néhány nagy pillanatában
meggyőz arról, hogy többre is képes.
Amikor az érzékeit korbácsoló szerelmi
vágyat fejezi ki, kiszolgáltatottságában a
leleplezés, kritika és irónia ötvöződik, és
hirtelen megértjük Besson frappáns
választását is.

Az újszerű Ahogy tetszik igazi főszereplői
a méla Jacques és Próbakő. Jacques
pontosan tudja, hogy még a mesék tör-
vényen kívüli világában is a bolondé az
igazi szabadság. „Öltöztess bohócnak, s
engedj beszélnem" - kérleli urát, ami-kor a
megfertőzött, ronda világnak az igazság
gyógyszerét ajánlja. Az egész politikai
injuria és szerelmi perpatvar inkább csak
előkészítője kettőjük nagy
világbírálatának. Keserűség vagy böl-
csesség jellemzi-e Jacques monológját,
nem is tudom. Talán inkább a társada-
lomból kiszakadt, minden illúzióját el-
vesztett ember reménytelen kívülállása.
„Színház az egész világ ..." - figyelmeztet
bennünket valahonnan a színpad széléről
Winfried Glatzeder, abban a keserű
tudatban, hogy hiába, úgyis képtelenek
vagyunk levonni ítéletének konzekven-
ciáit. Ezért nem emeli fel a hangját, in-



kább csak maga elé morogja a világról
szerzett tapasztalatainak summáját, de
közben minden szavával tudatunkba
kapaszkodik. Érezzük, hogy kicsit meg-
vet, de cseppet sem haragszik ránk. Miért
is tenné, amikor - színház az egész világ ...
Színház zajlik a színpadon, figyelmeztet
bennünket Besson már a nyílt-színi
sminkeléssel is, és attól kezdve min-den
színpadi pillanatban. Erre int a szereplők
maszkjával, a jelmezek erőteljes
stilizáltságával - és a legnagyobb nyo-
matékkal Jacques monológjával.

A színház - játék. Ezért kaptunk dobó-
kockával játszható „Ahogy tetszik"-
társasjátékot az előcsarnokban, amikor
programot vásároltunk. A játéknak meg-
vannak ugyan a szabályai, de mégis úgy
játszhatjuk - ahogy tetszik. Mert a játék
egyben alkalom és lehetőség is az élet
szívszorító igazságainak elviselésére és
elviselhető megfogalmazására is. Ezt
használja ki Próbakő (Michael Gwisdek),
amikor előadja a hazugság természetrajzát,
az Udvarias Cáfolat, a Szelíd Döfés, a
Nyers Válasz, a Feltételes és Egyenes
Hazugság példázatát. Az a tény, hogy
Besson a komédiának ezeket a filozofikus
pillanatait állítja az ötletekkel bőkezűen
teletűzdelt előadás középpontjába, figyel-
meztet arra, hogy a rendező célja ko-
rántsem a meghökkentés. Fontos és nem
mindig szívderítő gondolatok megfogal-
mazásával kíván bennünket nevettetni,
gondolkodtatni.

A romantikus és rokokó hagyomá-
nyoktól, tündéri illúzióktól megfosztott,
lemeztelenített komédia nyilvánvaló, iz-
galmas kihívás. A rendező nemcsak stí-
lusában, szemléletében is szembefordul a
mesék igazságával. A jó és rossz hatalom
konvencionális szembeállítása helyett ő az
elbürokratizálódott új hercegi
establishmentet az elűzött herceg ugyan-
csak félelmetes, diszharmonikus uralmával
konfrontálja. Besson széttört mese-
világának elmagányosodott hősei - félig
emberek, félig bábok, az élet kegyetlen
marionettjátékának a végzet drótján rán-
gatott, emberi arccal alig rendelkező
figurái. Mégis - és ez a bíráló igazát
támasztja alá - ez a szokatlan látásmód
bizonyos értelemben szegényebb is a
shakespeare-inél, amelyben a keserű
igazságok a poézissel együtt jelennek meg.
Talán valóban a korábbi Besson-előadások
maximális kidolgozottsága hiányzik: a
színpadi gépezet ezúttal meg-
megcsikordul, és az egyes szereplők külső
megjelenítéssel is hangsúlyozott, eredeti
játékmodora nem áll össze egysé-

ges stílussá. Először éreztem berlini szín-
házban azt, hogy a megtervezett nagy-
szerű koreográfia és minden gondolat
kifejezésére alkalmas gesztusrendszer
nem mindig érvényesül hibátlanul. Alig-
hanem ezért veti Besson szemére a
Theater Heute cikkírója, Christoph Müller
(197516), hogy ezúttal túlságosan sokat
enged meg a színészeknek. Mert elvileg
rendjénvaló, hogy gesztikus és nyelvi
csínyekkel, itt-ott akár ripacskodással te-
szik közszemlére az emberi természet ki-
gúnyolható fogyatékosságait, de mégis
túlzásnak tűnik, hogy az előadás egyik
szereplője selypít, a másik bakugrásokkal
közlekedik, a harmadik a fenekét vakarja.
A szereplők játékának összehango-
latlanságát, az önállósulás veszélyét rója
fel Bessonnak a Theater der Zeit kritikusa,
Martin Linzer is (197518), aki attól tart,
hogy a darab „számokra" esik szét, s
ennek a törésnek végül is áldozatul esik a
koncepció. A mese eltűnik az ötletek
között, és éppen ezért a jelenre való vo-
natkoztatás is csak alkalmilag, részletek-
ben sikerült.

Mégis jelentékenyebb ez az előadás
sok-sok hibátlan produkciónál! Nemcsak
az általa kiváltott szakmai vita hasznára
gondolok itt, hanem a nézőben ébresztett
helyeslésre és ellenkezésre is. Mert lehet
ünnepelni, tagadni és vitatni ezt az
előadást, csak elfelejteni nem lehet egy-
hamar. A klasszikus és a brechti Shakes-
peare-élményhez elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik a kortársi Shakespeare-rel való
berlini találkozás is. És ezt a találkozást
velem együtt sok száz, sok ezer színház-
rajongó ebben az évadban Benno Bes-
sonnak köszönheti.

(Folytatjuk)

NÁNAY ISTVÁN

Nyitott-e még a nyitott
színház?

Az V. wroclawi fesztivál után

Meztelen lábfej a földön. A kidagadt,
rózsaszínű erek behálózzák a lábat, s be-
hatolnak - mint gyökerek - a talajba.
Legyökerezett a dinamikus mozgásra kész
láb. Ez látható a Nyitott színházak V.
wroclawi nemzetközi fesztiváljának
plakátján. A résztvevők jelvényén pedig a
négy évvel ezelőtti felkiáltójel, a két évvel
ezelőtti kérdőjel után: önmagát
keresztülszúró kard.

A plakát és a jelvény hű kifejezője:
mennyire megváltozott a fesztivál
tartalma, színvonala. Ami természetesen
csak következmény, hiszen a fesztivál
csupán azt tudja bemutatni, amit Európa, a
világ avantgarde színházai felmutatnak.

Úgy tűnik, lezárult egy szakasz a nyitott
színházak életében. (A nyitott szín-házról
a IV. wroclawi fesztivál kapcsán a
SZÍNHÁZ 1974. februári számában
írtunk.) Az elmúlt közel egy évtized alatt
tanúi lehettünk e színházi forma ki-
bontakozásának és hanyatlásának, vala-
mint annak is, amit a wroclawi fesztivál
igazgatója, Boguslaw Litwienecz így fo-
galmazott meg: a nyitott színház lassan
már csak a saját mítoszából él.

Míg kezdetben a pozitív közéleti-tár-
sadalmi magatartás, a progresszív mon-
danivaló, a kísérletező formai megvaló-
sítás jellemezte a nyitott színházakat, ké-
sőbb egyre inkább pózzá merevült a
magatartás, szólammá a mondandó, és
görcsös újat akarássá, manírrá vagy üres
virtuozitássá a forma.

Most, 1975 őszén a Wroclawban sze-
replő együttesek legtöbbjénél valamiféle
elbizonytalanodás, megtorpanás, kiút-
keresés volt tapasztalható. Ez tulajdon-
képpen logikus következménye egy
folyamatnak: a színházművészetnek, mint
minden művészetnek időről időre meg kell
újulnia, hogy megközelítően szinkronban
legyen a kor társadalmi-politikai-
gazdasági változásaival. Ma ugyanazt és
ugyanúgy nem lehet elmondani, amit és
ahogy pár éve ezek az együttesek
elmondtak.


