
megközelíti a Kálvin-figura lényegét.
Csaknem birtokba is veszi; a teljes azo-
nosulást megakadályozza a belső habi-tus
idegensége a szereptől. Megvan
Sztankayban Kálvin fanatizmusa, kemény
célratörése, a diktátorok kíméletlensége és
magányos óráik gyöngesége; megvan az
önmagukban hivők belső lobogása, az
aszkéták önsanyargató hajlama, a
puritánok szikkadtsága, a mániákusok
machiavellizmusa és még a manipulációs
eszközeiket letagadó politikusok rossz
lelkiismerete is. Csak az a hátborzongató
nagyság hiányzik belőle, ami ezt a betonba
zárt, komor és megközelíthetetlen óriást
félelmetessé teszi.

Az intellektusok drámája ekképpen egy
baráti szívért vívott reménytelen csatává
válik. A szellem és az értelem csillaga
valamikor menet közben kihunyt.

A Madách Színház színpadán egy el-
hamvadt lélek lép a máglyára.

S ütő András: Csillag a máglyán
(Madách Színház)
Rendezte: Ádám Ottó. Díszlet: Szinte Gábor.
Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők:
Sztankay István, Huszti Péter, Mensáros
László, Haumann Péter, Szénási Ernő,
Horesnyi László, Bodor Tibor, Újlaki
László, Káldy Nóra, Csűrös Karola, Papp
János, Fillar István, Deák B. Ferenc, Gáti
Oszkár f. h., Dunai Tamás f. h., Menszátor
Magdolna, Korbuly Péter, Bakay Lajos,
Viktor Gedeon.

KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL:

Koltai Tamás:
Csurka-bemutató a Pesti Színházban

Szántó Judit :
Ki volt Kassai Kornél?

Berkes Erzsébet:
Kocsis István drámái

S ziládi János:
Johanna, az ember

Mészáros Tamás: Lehet
valamivel több?

Nánay István:

Caligula

Molnár Gál Péter:
Színházi holmi

Eörsi István :
Az áldozat

SZEREDÁS ANDRÁS

A (dez)integráció
(melo)drámája

Plenzdorf- és Heiner Müller-bemutatók

Rész és egész

A hátteret beborító állványzat: létra, palló,
vödör; -- az előadás végén felfodrozódó
vörös drapéria az addig fehér, „beíratlan"

háttérfüggönyön: két előadás pillanatképe
az NDK színházi bemutatói-nak hetén.
Plenzdorf az Ifjú W . újabb szenvedései
című darabjának adja foglalatát az egyik,
Heiner Müller drámájának, az Elérkezett az
időnek jelzésszerű összefoglalását a
másik. Találhatnánk más figyelemre méltó
hasonlóságot is a két elő-adás között.
Irodalmi és mitológiai kulisszákat használ
mindkét darab: Plenzdorf főhőse
wertherül érez és salingerül beszél, Müller
darabjában Gladkov Cementjének hősei a
görög mitológia tükrébe néznek - azonban
e párhuzamok ellenére sokkal több a
lényeges különbség a két darab között.
Maradjunk hát egyelőre a közös vonásnál:
a két színpad-kép a maga nyers vagy
tapintatos módján a drámák egy lényeges
mozzanatát fordítja le képi nyelvre,
amikor építkezésre, emberi szolidaritást
igénylő és bizonyító (világ)építésre utal.
Mindez - annak, ami a színpadon történik
- nemcsak hevenyészett tájképe, hanem
hivatkozási alap-ja és igazolása. Plenzdorf
is, Müller is - így látja. Mindketten
szükségét érzik annak, hogy a rész és
egész, egyén és társadalom összetartozását
valamilyen, a dráma egészét érintő módon
megnevezzék. Vajon nem drámaiatlan
eljárás-e ez, nem tereli-e eleve hamisan
megnyugtató fel-oldozások felé a
lehetséges konfliktusokat? Nemcsak
Plenzdorf és Müller, az előadás két
rendezője is a maga módján adott feleletet
erre a kérdésre.

Az ifjú W. beilleszkedése

Plenzdorf főhősét, az ifjú W.-t nálunk
nemcsak a híre előzte meg, hanem szel-
lemi testvérei is. Idézhetnénk Erwin
Stranka filmjét, a Például Józsefet, vagy

Helmut Bez címével is sokat mondó
hangjátékát, a Visszautat, ahol kalandos

szellemű, rokonszenves, de rakoncátlan
nehézfiúk lépnek színre sajátos módon
értelmezett szabadságigényeikkel.
Visszaillesztésük a közösségbe nemcsak
fáradságos, de kölcsönösen tanulságos

feladatot is jelent környezetüknek.
Plenzdorf Edgar Wibeau-ja két dologban
különbözik tőlük.

Egyrészt: érzelmi forrongásának, út-
keresésének ő maga találja meg kissé
ásatag, de mégis használható megfogal-
mazását egy filléres klasszikusban: Goethe
Wertherjében, és ezzel esete kitágul, némi
aurát kap. Osztozhat a XVIII. század
romantikus-szentimentális szabad-
csapatának, a stürmereknek és
drängereknek kijáró megértésben (és
kritikában).

Másrészt: Edgar Wibeau nem tér vissza
az őt váró közösségbe (nem is térhet, mert
jelzésszerű belső konfliktusa, a szabályos
élet kínálta gépies termékenység és a
naivan anarchisztikus terméketlen
természetesség között a szín-műben
kifejtett szinten nem is oldódhat meg), az
ifjú W. becsületesen belehal a
visszautazásra tett kísérletébe, egy szen-
zációs „találmány" megvalósítása közben
december 24-én, vagyis olyan napon,
amikor emberként újjá születhetett volna.

Kicsoda volt W.?

Edgar W. így befejeződő drámája egy-
úttal csak kezdete a színműnek, ami azt
sejteti, hogy a hol volt, hol nem volt
történettel legalább is egyenlő súlyúnak
szánta az író a visszapergető oknyomozás
drámáját.

A nyomozás alapján (melyet Edgar apja
végez) az ifjú W. életútját a néző röviden
és tényszerűen így rekonstruál-hatja: elvált
szülők gyermeke; férfinak is, festőnek is
szélhámos apa; a maga erejét görcsösen
bizonygató káderanya, aki fiának az első

elfogadhatatlan viselkedésmintát kínálja:
az apa nélkül is, lám, felnevelhető
gyermekét; hamarosan meg-gyűlik Edgar
baja, szemet szúr hosszú haja, rendetlen
(farmer) szerelése; az értelmetlen
bütykölés miatti dühében ráejt egy
vaslemezt mestere lábujjára; ezzel
anyjának, a gyár igazgatójának presztízsét
veszélyezteti; itt jön az első döntő fordulat
- az elrugaszkodásé. Elszökik, be-
rendezkedik Robinson-életre, barátja
Berlin melletti kalyibájában; itt festeget,
magnós leveleket ír élményeiről Willinek;
megismerkedik egy óvónővel, akit

Goethe után szabadon - Charlie-nak
nevez, belészeret; jön a második döntő
fordulat - megnyílik visszafelé az út: a
lány kedvéért beáll dolgozni egy építő-
brigádba; de itt sem fenékig tejfel az élet,
viszont van egy jópofa mester, aki az
Internacionálét énekli, ha kitörni készül a
balhé, Edgar szereti Charlotte-ot. Charlotte
is őt, és férjhez megy a derék,



de szögletes fejű Dieterhez; mégis minden
rendbe jöhetne: Charlie szereti őt, csak fel
kéne fedeznie a füst nélküli festékszórót,
bizonyítani a brigád előtt; de minden
ellene esküszik, kalyibáját le fogják
bontani, lakótelep épül; nincs mellette
Charlie, nem jön a jópofa kő-
művesmester, de jön az utolsó döntő
fordulat, W.-t az emberfeletti erőfeszítés
balesetbe sodorja, áldozata lesz a testén
átcsapó 380 voltos áramnak .. .

Az ifjú W. arcképei

Színpadi magasfeszültség előidézéséhez ez
a dokumentumanyag kevésnek ígérkezik.
Nemcsak azért, mert bőven és mu-
latságosan keveredik benne a lényeges a
lényegtelennel, a romlandó a maradandó-
val, a világnézetnek szánt farmernadrág és
a klozettpapírnak szánt Goethe-regény,
hanem azért is, mert fordulatai szűk
körben pörgetik a főhőst, aki, mi-előtt
összes konzekvenciájával együtt vállalná a
szabályos életből történő le-
morzsolódását, esetleges utópiáját, bajba
kerül: megkedveli a szabályoknak tör-
ténetesen azt a fajtáját, ahogy Charlotte
találkozásaik alkalmával szoknyáját fel-
csippentve telepszik nadrágocskájára, és ez
az ellentmondásos vonzódás rohamosan
belekergeti a kezdetben nevetséges-nek
ítélt Werther-szerepbe.

Meglehet, hogy az ifjú W. eredeti

kamaszlobogásának kis lángra állításában
az idő is jócskán ludas, miközben sok más
egyéb teendői között konfekció-cikket
csinált a farmerből, s megfosztotta eredeti
cinkosságától a holden caulfieldi
nyelvhasználatot. Plenzdorf mindeneset-re
úgy szerkesztette meg a darabot, hogy a
Wibeau-ról készült, SOS-jelű dokumen-
tumai már eleve felemásnak tüntetik fel a
főhőst, többféle értelmezhetőséget is
készenlétben tartanak. Plenzdorf darabja
egyformán szól a szabadság és természe-
tesség szükségességéről, de a holdkóros
ábrándozásról, infantilitásról, hebehur-
gyaságról és üresfejűségről is. A színmű
43 képe legalább ötféle megközelítést tesz
lehetővé.

1. Vannak kommentár nélküli - tár-
gyilagos - jelenetei, 2. olyan jelenetei, ahol
mások idézik fel Wibeau-t, Wibeau
kommentárjától kísérve, 3. ahol Wibeau
maga idéz fel egy epizódot s mások kom-
mentálják, 4. ahol Wibeau Goethe segít-
ségével dokumentálja magát, magnóba
mondott szövegidézetekkel, s végül 5.
ahol ugyanezeket a dokumentumokat
kommentárokkal is ellátja.

A rendező W.-portréja

Marton László nem bízott a többféle
megközelítés drámaiságában. Rendezése
az ötféle fénytörésben jelentkező 43
mozaikot egyetlen képpé rakta össze.

Az említett építkezési díszlet egységes
teréből nem szakított ki külön résztereket -
a kellékek (létra, palló, hordó stb.) mint
illusztratív segédeszközök, valami
színpadi Lego-játék szabálya szerint,
váltogatják funkciójukat a lényegileg
egynemű színhelyen, s ez egy
lényegbevágó egyszerűsítést tett lehetővé.
Így folyamatosan, jelen időben és
összesűrűsödve folyja körül Edgar
Wibeau-t a „megidézett" külvilág, számot
adva mostoha viselkedéséről az ifjú iránt.
A játék ezzel az egységes Edgar és az
egységes, felelősséget érző s magát
előzékenyen felelősnek is mutató külvilág
feleselő vitájává egyszerűsödik, de sajnos
éppen emiatt nem kapott több drámai
töltést. Az arányok nem a valóságnak
megfelelően változtak meg, hanem Wi-
beau szubjektív szemszögéből, az ábránd
felé tolódva. Ezért a legfontosabb kér-
désről: Edgar lebontásra ítélt, remény-
telenül groteszk, tragikus vagy komikus
búvóhelyének valódi léptékéről nem ka-
punk képet. Egy nagyon logikus elgon-
dolás, hogy az ifjú W. újabb szenvedései-
nek meg kell adni a motívumait, végig-
gondolatlan maradt tehát, mert nem
követte egy másik, amely rendet terem-
tett volna ezek között a szenvedések
között. Így aztán ahhoz a nagy fényes-
séghez, amely az áramütött W.-t az utolsó
jelenetben körülfogja, némi akaratlan,
hamis dicsfény is csatlakozik.

Hegedüs Géza, mint Edgar Wibeau

Az előadás hangsúlyeltolódásaiból az is
következik, hogy a rendezés feladatai
mindenekelőtt a főszerepet alakító szí-
nészre terhelődtek. Nemcsak annak az
evidens követelménynek kellett eleget
tennie, hogy maga mellé állítsa a nézőt,
hanem játékával szinte jeleneteznie kel-
lett, finom kis hangsúlyokat, fontos szü-
neteket teremtenie, el kellett választania
egymástól az együttérzés melegebb és a
tárgyilagosság józanabb pillanatait. He-
gedüs Géza szerencsére úgy járkált E.
Wibeau múltjában, hogy valóban hol át-
élője, hol kívülálló prókátora tudott lenni
életének. Ha nem is sikerült csőbe húznia
a nézőt, két órára mégis becsalogatta az
utcájába, érdeklődést és rokonszenvet
keltett a nem mindig érdekes és nem
egyértelműen rokonszenves fickó iránt.
Nem kis teljesítmény ez, ha meg-
gondoljuk, hogy Hegedüs Géza végig a
színen volt, tartotta és változtatgatta az
eleve harsányan indított, felfokozott
tónust. Alakításának azonban talán ennél
is nagyobb érdeme, hogy három énjével

Plenzdorf: Az ifjú W. újabb szenvedései (Pesti Színház). Edgar Wibeau (Hegedüs Géza),
szerelme, Charlotte (Egri Márta ), Charlotte vőlegénye (Cseke Péter f. h.) és Edgar apja
(Balázs Péter)



(szereplő - kommentátor - s magnó-
szalagon dokumentált énjével) zsonglőr-
ködve végül is sikerült bemutatnia egy
figura átalakulását a naiv magabiztosságtól
a fokozatos „becsavarodásig".

„Társadalmon kívül megsemmisül"

H. Müller darabjából csattanós szentenciát
olvashatnánk egy mindenkori Edgar
Wibeau fejére. Ivagin, az Elérkezet t az idő
egyik főszereplője a dráma végén így
összegezi a maga sorsának tanulságait:
„Agyunk, szívünk, tüdőnk még működik,
Amit meg nem törnek, nem tart semeddig,
/ Az ember önmagában szinte semmi, /
Társadalmon kívül megsemmisül."

Az Elérkeze t t az idő visszájáról, vagyis a
társadalommal összekovácsolódó ember
szemszögéből mutatja be a w.-i helyzetet -
mégsem állíthatjuk, hogy holmi didaktikus
ellenpárja volna Az ifjú W. szenvedéseinek.
A felfedezett igazság: ez-úttal valóban
megszenvedett igazság és nem kíséri
együgyű elragadtatás. A társadalommal
való integrálódást Müller nem megoldott
történelmi tényként mutatja be, hanem
befejezhetetlen és drámai folyamatként,
amelyen belül szüntelenül folynak a
kirekesztés és befogadás, el-különülés és
azonosulás hadműveletei: tragédiái és
komédiái. És ez mint a társadalom élet-
halál harca, a közösség fennmaradásának
és továbbélésének monumentális kérdése
jelenik meg.

Ízig-vérig politikus színház hírnöke H.
Müller darabja, de a tagadhatatlan formai
hasonlóságok (feliratok, kórus-szerűen
alkalmazott kommentárok) ellenére
Brechtnél is inkább hivatkozhat Piscatorra.
Talán nem véletlen, hogy a darab magyar
címe is egy régi Piscator-rendezést idéz
fel, R. Rolland darabját, az Eljő az időt.
Piscator elképzeléseiben élhetett igény
olyasféle darabokra, mint H. Mülleré, még
mielőtt a színház technikai for-
radalmasításával hozta volna helyre az
irodalom hiányosságait. A politikai szín-
háznak - ahogy Piscator elméleti írásaiból
és H. Müller darabjából kitűnik - nem
elsősorban az a lényege, hogy politikát
propagál, illusztrál, hanem hogy az
ember sor sot a drámairodalom s a színház
előző korszakaival ellentétben, nyersen és
közvetlenül politikai sorsként ábrázolja.
Olyannak, amelyben az egyén élete akarva,
akaratlanul ezer szállal kötődik a világ, a
társadalom, a gazdaság és a politika
bonyolult életéhez.

Ha erről az oldaláról közelítjük meg H.
Müller darabját, érthetővé és jelen-

tőssé válik az író választása, hogy Glad-
kov ötven előtti, sikeres, forradalmi ro-
mantikájáról és pátoszáról nevezetes
regényét vette a politikai színház próbája
alá. A hősök, a megtartott epikus keret:
alkalom a társadalom lényeges, változat-
lan összetevőinek bemutatására, egy nagy
formátumú drámakeret megteremtésére; a
továbbgondolt embersorsok viszont
történelmi tapasztalattal kiegészített mai
üzenetekre adhatnak módot.

Gladkov és Müller Cementje

H. Müller drámája pontosan úgy indul,
ahogy Gladkov regénye: a polgárhábo-
rúból Odüsszeuszként hazatérő Gleb
Csumalovot romok, elvadult vidék fo-
gadja. Gazdátlanul, kifosztva álla munka-
helye, a Cementgyár, s idegenül, barát-
ságtalanul az otthona. Dása önálló ember
lett, megkeményítették az egyedüllét
évei. Glebre nem kisebb feladat hárul,

mint hogy felépítsen egy gyárat (amely
már Gladkovnál is jelkép, több mint a
novorosszijszki cementmű), és új ala-
pokra helyezze az emberi (a házastársi)
kapcsolatokat. Társaival együtt neki-
gyürkőzik tehát a munkának, de közben a
polgárháborút követő évek történelmének
gyorsan változó jelenségei: laza
munkafegyelem, hivatali bürokrácia és
belső ellenség, fegyveres bandák és kö-
telező beszolgáltatás, új gazdaságpolitika,
kitelepítés és párttisztogatás újra meg újra
átfogalmazzák a feladatokat. Gladkov
szeretetre méltó regényalakjai - mint egy
kritikus megjegyezte - úgy vették ezeket
az akadályokat, mint a verseny hevében
megtáltosodó akadály-futó, akinek az
újabb és újabb erőpróbák egyre
eszeveszettebbé szítják a kedvét.

A gladkovi romantika, de talán a kor-
szak szép hazugsága és megkerülhetetlen
követelménye volt, hogy mitoló-

Edgar (Hegedüs Géza) a halálos áramütés pillanatában



giai rekordokat döntögető Herkulesek-nek,
Achilleseknek és Szent Johannák-nak
tüntette fel az embereket, mielőtt még
emberek lehettek volna, mielőtt heroikus
feladataikat istenigazából össze-
egyeztethették volna embervoltukkal. S
volt egy másik kegyes csalása is, ami ezzel
részben összefüggött, és még a Cement
egyébként árnyalt és emberséges világára
is rányomja bélyegét, hogy a „hét-
köznapi" sorsok legtöbbször csak baga-
tellizálva jelentek meg, egyoldalúan: a
közösség egyetemes sorsa alá rendelten.

H. Müller műve éppen ezeken a kritikus,
neuralgikus pontokon ragadja meg a
regényt, s alakítja át a világ és az emberek
kapcsolatáról szőtt képét. Kiemeli és
drámai hőfokú diszkusszióvá alakítja a
tematikus motívumait (férfi és nő
kapcsolata, népfrontpolitika, forradal-
miság, belső ellenség), de a jelenetek fölé
illesztett feliratokkal (Odüsszeusz haza-
térése, Az ágy, Heten Théba ellen, Me-
deia), valamint közbeiktatott kommentá-
rokkal (Achillesz bosszúja, Prométheusz
megszabadítása, Heraklész és a hydra)

kiélezett helyzetekbe és meghatározott
rendszerű szerkezetbe helyezi őket. Azt
mondhatnánk, hogy míg az egyes jelene-
tekben a szereplők a társadalmi létezés
kényszerűségével, a jelenetek egymás-
utánjában a történelmi létezés parancsai-
val kénytelenek szembenézni.

A jelenetekben körvonalazódó szoron-
gató emberi-történelmi helyzetek külön-
böző címen tulajdonképpen mindig
ugyanazt járják körül: hogyan váltható át
az egyéni lét társadalmi létre, milyen úton
válik az ember társadalmi lénnyé.
Minderre nem természetes hajlamból
vállalkozik az ember, hanem a kizökkent
idő parancsolja így, s H. Müller koránt-
sem ad harmonikusan megnyugtató képet
erről a folyamatról. Van, aki Medeiaként
gyermeke életével adja meg az árát, van,
aki otthonát adja fel, van, aki családját,
van, akinek „csak" az égbolt lesz
csillagtalan a feje fölött. H. Müller éppen
azért fordul a mitológiai párhuzamokhoz,
hogy ennek a fordulatnak a megrendítő
voltát hangsúlyozza. Gleb Csumalovnak
könnyebb volna, ha Achillesz módján
kegyetlenül torolhatná meg barátai halálát
- mégis úgy oldja meg a helyzetét, hogy
kezet fog a bajtársait kiszolgáltató Klejszt
mérnökkel, és ügyük szolgálatába állítja,
kisajátítja az agyát. Míg Odüsszeusz
habozás nélkül mészároltatta le Penelopé
százhúsz arcátlan kérőjét, addig Glebnek
azzal a (számára nem kevésbé nehéz)
feladattal kell megbirkóznia, hogy ne
tekintse többé tulajdonának a feleségét.

H. Müllernek a gladkovi korszak hero-
izmusához való viszonyát mi sem fejezi
ki jobban, mint hogy nála a „hősök" a
tudatosság szűkebb fokán, mint egyének
azonosulnak vagy azonosulnának a görög
mitológia titánjaival és héroszaival - ám
mint társadalmi lények éppen változtatni
kényszerülnek a mitológiában előírt
mintán, mert az alkalmatlanná lett, ahogy
H. Müller mondja, a „túlélés újjá-
termelésére".

Dinamikus, nyitott, az ismeretlen
területre lépés kockázatát vállaló ember-
ség igénye bontakozik ki H. Müller
jeleneteiből, amit a jelenetek sorozata
még inkább aláhúz. Az például, hogy a
főszereplő, Gleb Csumalov hol
Odüsszeusszal, hol Achillesszel s
Heraklésszal összemérve bukkan fel az
Elérkezett az idő jeleneteiben, formailag
fejezi ki a drámának most már azt a másik
tar-talmi igazságát, hogy a társadalomban
létezés árát többször is meg kell fizetni.
Senki nem teheti meg, hogy szobrot

Prométheusz megszabadításának ironikus bohóctréfája Heiner Müller: Elérkezett az idő
című drámájában (Nemzeti Színház). A narrátor: Agárdi Gábor



emeljen tegnapi önmagának. H. Müller
darabjában e felismerés markánssá tétele
érdekében többségben vannak azok, akik
saját életük dogmatikusaiként nem vagy
csak későn ismerik fel ezt az igazságot, s
emiatt többé-kevésbé jogosan bűnhődniök
kell. Ítélet mondatik egy
milíciaparancsnok fölött, aki egy hirtelen
érvénytelenné vált rendelet buzgó
végrehajtója volt. Kizárják a pártból az
uniformisába ragadt Polját, aki békés
tennivalók idején a tegnapi frontokat
keresi megszállottan, és kizárják Ivagint,
aki úgy kompenzálja értelmiség; szárma-
zását, hogy önmagát és családját megta-
gadva válogatás nélkül és lelkesen liheg
túl minden társadalmi fordulatot.

Nem túl kegyetlen kép ez, nem köve-
telnek túlságosan sokat a társadalom és a
történelem törvényei az embertől? H.
Müller a tragédiaírók módján ad választ
erre a kérdésre. A társadalmi fejlődés-ről
rajzolt képben az emberi szabadság és
kiteljesedés lehetőségét legtöbbször a
mulasztásban, a kudarcban mutatja meg. A
dráma összetett és dialektikus szerkezete
azonban minden kétséget kizáróan szögezi
le, hogy szereplői helyzetét nem
elsősorban megtalált vagy elvesztett
személyes boldogságuk alapján kell meg-
ítélünk, még csak a munkájukból sarjadt
mű nagyszerűsége alapján sem, ha-nem
sokkal inkább annak a Müller szavai
szerint „örökké változó tervrajznak" a
szempontjából, amely rész és egész
viszonyáról készül folyamatosan a tár-
sadalom és az egyén között.

H. Müller tulajdonképpen befejezhe-
tetlen (mert dialektikus) drámája valahol
itt fejeződik be .. .

Az előadás nehézségei
Az Elérkezett az idő színre állítása
bonyolult rendezői feladat. Előadásának
nehézségei mindenek előtt: a brechti-
piscatori epikus-politikai színház foly-
tatásának nehézségei. Megváltoztak a
közönséggel folytatott kommunikáció
feltételei. A nyílt agitációt (amelyet pél-
dául Brecht-Gorkij Az anyájának fel-iratai
és kórusai tiszta formájában mutat-nak
még) Müllernél áttételesebb, metaforikus
utalásokban jelentkező demonstráció váltja
fel. A politikai terminológia nem tűnik el -
dramatizáltan lopódzik vissza a jelenetek
dialógusaiba, egy nagyon köz-napi nyelv
érzékletességében fürdetve meg
emelkedett szárazságát. A legtriviálisabb
politikai közhely is drámai töltést kap
Müller göröngyös jambusaitól, sor-

végeken felbukkanó mondatszerkeszté-
sétől.
Érzékletesség és elvontság, direkt és

indirekt agitáció, tételszerű fogalmazás és
képszerű gondolkodás roppant kényes
egyensúlyát - s nem összeolvasztását -
teremtette meg H. Müller drámája. A
Berliner Ensemble 1973-as bemutató-ját
követő viták is erre utalnak, amikor a
jelenetekről leváló kommentár-appa-
rátust, a szereplőktől elidegenített nyel-
vet, a figurák egysíkúságát teszi szóvá.
Peter Konwitschny, a Berliner Ensemble

fiatal rendezője, aki vendégként állította
színpadra a darabot, láthatóan
hasznosította ennek a bemutatónak a
tapasztalatait, és a maga részéről úgy pró-
bálta megoldani a dilemmát, hogy inten-
zív, szuggesztív erejű képek sorozatán
keresztül közvetítette Müller drámájának
elvont tartalmait. Ezeknek a képek-nek
közvetlen hatásosságát eleve biztosítani
igyekezett azzal, hogy már a sze-
reposztásnál kikerülte a kínálkozó klisé-
ket. Szándékosan fiatalította a dráma
alakjait, nem választott „munkás" arcú
színészt például Csumalov szerepére, s
nem ragasztotta fel még azokat a szakál-
lakat sem a színészekre, amelyeket a
szöveg jelez. Lothar Scharsich jelmez-és
díszlettervezőre is biztosan támasz-
kodhatott, akinek jelmezei az általános-
ság szintjén maradtak, és elkerülték a
túlzott történelmiségből vagy nemzeti
karakterességből származó elidegenítés
veszélyét. Ugyancsak ő gondoskodott
arról, hogy a jelenetek impozáns, felfo-
kozott érzelmi hatású keretbe kerüljenek.
Nagylélegzetű színpadterével már maga
is értelmez: két alapszituációt ragad ki a
drámából: a háború utáni (téglafal ro-
mokkal, kiégett, fűcsomokkal, árva nyír-
facsoporttal jelzett) világot, s az egymás-

ra ragasztott plakátokkal, hirdetések,
rendeletek szürke falával jelzett, a bürok-
rácia veszélyét élő forradalomét.
Peter Konwitschny rendezése ritkán

marad méltatlan ezekhez a keretekhez.
Megtalálja a nyitját, hogy a tágra nyitott
térben olykor hirtelen megsűrűsödjön,
elviselhetetlen izzásig hevüljön a levegő,
máskor megfagyjon, betonná dermedjen
két ember között. Színészei (kiváltképpen
Bodnár Erika, Szercsén Gyula, Szacsvay
László és Sinkó László) igaz
fájdalmakban forogva és szenvedélyektől
felsebezve lökik ki, vajúdják meg a
Heiner Müller-i szavakat. Egy-egy drá-
mai sűrítettségű látvány elevenen ragad
meg az emlékezetünkben. A fogságba
esett Dása kipányvázott, elgyötört alak-ja,
ahogy a kozáktiszt lefejti róla csizmáját,
nadrágját, oroszkáját, vörös sörte-
parókáját, s elénk állítja a hivatás maszk-
ja mögé rejtett nőiességét, lebontott haj-
jal, elegáns ruhában. Es ismét Dása,
Medeiát kommentálva. Ahogy a félkör-
ben elhelyezett gyertyákat gyújtogatva
nemcsak a halott gyerekére, hanem ön-
magára is mint halottra emlékezik. És
Polja meg Ivagin. Átlátszó falu cellákba
állítva (már csak) mikrofonon keresztül
érintkezve egymással és az ünneplő tö-
meggel .. .
Peter Konwitschny rendezésének ezek az

erőteljesen ragyogó pontocskái azonban
nemcsak a lehetőségét, hanem a korlátait
is mutatják módszerének. A dráma
szaggatott, sztakkatós szerkezetében lá-
tomásai megfejthetetlen részleteket hagy-
nak hátra, nekilóduló képzettársításaink
alig-alig szövődhetnek át az egyik je-
lenetből a másikba, s így a képek már
csaknem önálló drámákká koronázzák a
részleteket. Különösen ott válik ez fel-
tűnővé, ahol Konwitschny elveszti egyéb-

Jelenet az Elérkezett az idő előadásából (Iklády László felvételei)



ként szokásos tömörségét és arányérzékét.
Három jelenete van, amely már-már ki is
szakad az előadás egészéből. Az
önálló produkcióvá dagadó (különben
hatásos és stílustartóan agitpropos) Pro-
métheusz-kommentár. A nehezen elő-
adható, de annál fontosabb Hydra-
kommentár misztifikációba tévedő panto-
mimvíziója. S végül éppen az előadás
kezdőképe - egy nyilvánvaló rendezői
eltévelyedés -, ahol maszkosan és
sokatmondóan bújik elő Csumalov és a
Gépész, a szocreál stílusban készült
Katona és Munkás szobrának talpazatá-
ból.

Peter Konwitschny rendezése jóval
túlszárnyalta ezt a naiv demonstrációt,
és ha nem is teljesen egységes előadás-
ban, de kárpótlást nyújtó részletgazdag-
sággal mutatta be az utóbbi idők egyik
legjelentősebb NDK-drámáját.

Az NDK-drámahéten bemutatott két
darab más-más módon vetette fel a tár-
sadalmi integráció aktuális és jelentős
témáját. A téma igazán nagyszabású meg-
fogalmazást ott kapott, hol dialektiku-
san és hasonló erővel jelent meg az el-
lentéma is : a dezintegráció. A színpadra
állítás biztos ráérzéseiből és jelentékte-
lennek látszó mellékfogásaiból született
meg végül igazi dráma az egyik,
melodráma a másik esetben.

Heiner Müller: Elérkezett az idő (Gladkov:
Cement című regénye alapján)

(Nemzeti Színház)
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Ruszt József
és a Bakkhánsnők

Ruszt József Bakkhánsnők-rendezése tá-
voli idegen marad nézőjétől.

A görög tragédiák hazai előadásai
általában távol maradnak tőlünk. S rá-
adásul még unalmasak is. Ruszt kecske-
méti vendégmunkája azonban fenntar-
tásainkkal együtt sem tartozik az érdek-
telen fiaskók közé, mert a Bakkhánsnők egy
makacs rendező hosszú éveken át
folytatott formanyelvi kísérletsorozatának
újabb állomása.

A görög klasszikusok előadásának ná-
lunk már-már beprogramozható hagyo-
mányai alakultak ki. Hogy ezeknek meny-
nyi közük van a drámák eredeti, korabeli
előadásmódjához, nem tudjuk, hiszen ma-
gáról a görög színjátszásról is keveset tu-
dunk. Színházépítészeti és szövegemlékek
maradtak, amelyeket először a barokk
kukucska-színpadon próbáltunk meg
életre kelteni; nem véletlen, hogy annyira
hasonlóan az operaszínpad konvencióihoz.

Végül is ezek a keretek - egyezményes,
kellően ünnepélyes foglalatok a szép és
mély gondolatok ismertetésére - amolyan
„díszelőadás" stílust eredményeztek, me-
lyek ma már legfeljebb akkora vissz-
hangot képesek kelteni bennünk mint egy
jól szervezett díszelőadás.

A kiürült formák zsákutcájából a mo-
dern világszínház két főúton kísérelte meg
a szabadulást. Egyik a pódium-oratórium
(hölgyek estélyiben, urak szmokingban),
másik az újrateremtett pogány rituálé
(mindkét nembeliek többnyire
aligöltözötten). Az első változat valóban
kikapcsolt egy sor hamis játék-elemet, ám
aligha szorul magyarázatra, hogy a fehér
ingmelles, csokornyakkendős
Prométheuszt elfogadhatjuk ugyan
korszerű stilizációnak, de legjobb eset-ben
is csak a szöveg értelméhez vihet közelebb
minket. Márpedig a tragédia
befogadásához (élvezetéhez ?) a megértés
kevés.

Ruszt József a második utat választotta,
bár számára a probléma kezdettől tágabb
érvényű volt a görög drámánál. Saját
szavait idézem abból a terjedelmes
beszélgetésből, amelyet az 1972/73-as
évad végén folytattunk

(megjelent a SZÍNHÁZ 1973. augusztusi
számában), közvetlenül mielőtt Ruszt
elfoglalta a kecskeméti színház főren-
dezői posztját: ,,,... évezredek, ha tetszik,
a görögök óta remekművek állnak a
polcokon, s amikor játsszuk ezeket,
hatástalanok maradnak . . . Lehet sze-
rencsének tartani, hogy a magyar szín-
házi élettől távol maradtak a hirtelen
változások, és majd szépen átvesszük az
eredményeket, csak hát az önérzetem nem
engedi meg, hogy húsz év múlva
belenőjek abba, amit mások kitaláltak."

A tizenegy évig Debrecenben dolgozó
rendezőnek azonban sajátos körülmények
között kellett létrehoznia a maga
eredményeit. Először másolni kezdett.
Grotowskit másolt, persze nem Debre-
cenben, hanem a budapesti Egyetemi
Színpadon, az Universitas együttessel.
Meg kell adni, soha nem tagadta, hogy az
1967-es wroclawi fesztiválon látottak
közvetlen ihletésére tért el a posztnatura-
lizmustól. Az eltérés pedig azt jelentette,
hogy ezután duplikálva ismerhette a
közönség: Ruszt egy hivatásos meg egy
amatőr változatban működött. Ez min-
denesetre példa nélkül való a magyar
színházi életben. E kétlakiságról Ruszt a
már idézett interjúban így beszélt: „ ... a
Rómeó és Júliát például úgy kell
megrendeznem (Debrecenben), hogy a
tanuló ifjúság »a« Rómeó és Júliát lássa, és
ne azt, ami nekem erről a darabról
eszembe jut. Tehát az előadás formavi-
lágában kell engedményeket tenni, hogy
az közel álljon a történelmi illusztráció-
hoz. Ezáltal leszűkül a lehetőségem arra,
hogy mélyebben, eredetibben, mához
szólóbban tudjak a darabból olyan tar-
talmakat kibontani, amelyek egyébként
bennük vannak, ha én jó szemmel ol-
vasok. A konvencionális formák azonban
visszaszorítják ezeket a tartalmakat.
Érdekes dolog, talán pszichés hatás, hogy
Debrecenben nemis akartam igazán
kitörni ebből a helyzetből ..."

Kecskeméti vendégrendezéseiben -
idegen, vagyis szabadabb pályán -
igyekszik az Universitassal kipróbált
úgynevezett kegyetlen színházi eszköz-
tárat a hagyományos lélektani realiz-
mussal összeegyeztetni. A Hamlet még
majdnem bukás, a III. Richárd már fél-
siker. De ami a lényeg: tudomásul kell
venni, hogy Ruszt József elindult vala-
merre, és útjából el kell hárítani az aka-
dályokat. Megkapja főrendezői kinevezé-
sét Kecskemétre, ettől kezdve végre
egyetlen színpadra koncentrálhat.


