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Napirenden: a morál

Gozzit és Gorkijt, Shaw-t és Svarcot,
Diderot-t és Plenzdorfot közös nevező alá
vonni: enyhén szólva merészség. Színházi
élményeim Berlin különböző nézőterein
szereztem, a látott darabok műfaja és az
előadások stílusa, rangja is eltért. Az
egyetlen közös az alábbiakban ismertetett
előadásokban a vállalkozás: létrehozói
valamennyien arra a kérdésre kívántak
választ adni az új színházba járó
nemzedéknek, hogy hogyan élünk, hogyan
éljünk.

Mesék - felnőtteknek

Az NDK színházának megalapozott
nemzetközi legendája alighanem a .Sár-
kánnyal kezdődött. A korábban elsősorban
a Berliner Ensemble-ra összpontosított
szakmai figyelem a hatvanas évek közepe
óta megoszlik. A Deutsches Theater és a
Volksbühne azóta veszélyez-tették - sőt
meg is döntötték - a Brecht-színház
monopóliumát. Nemcsak azzal, hogy
egyenrangú, jó színházat csináltak, hanem
mert egészen más utakon indultak el az új
magaslatokra.

Benno Besson Sárkányáról ma már
Magyarországon sem illik felfedező
örömmel beszámolni. Koltai Tamás a
SZÍNHÁZ, 1972/10. számában már a hét
esztendeje tartó siker magyarázatát keresi.
Aki Berlinben járt az elmúlt évtizedben, ha
csak tehette, megnézte a Deutsches Theater
repertoárdarabját. ( Jevgenyij Svarc 1943-
ban, a németek ostromolta Leningrádban
írott antifasiszta mesedrámáját nálunk a
szegedi bemutató után az Állami
Bábszínház vitte sikerre és játssza még ma
is.) Tíz évvel a bemutató után már
nemcsak a darabot és a Besson-előadás
legendáját ismertem, de a kósza,
kiábrándító híreket is, amely szerint az
eredeti szereplőgárda már jószerivel
kicserélődött, és Besson már nem is
vállalja az előadást. Barátaim
figyelmeztettek: múzeumba megyek, nem
színházba. De a pletykák és figyel-
meztetések hatása csak percekig tartott.
Utána ugyanúgy átadtam magam a művel
való találkozás örömének, mint a néző-
teret megtöltő ünneplő közönség többi
tagja. Nekünk az 1975-Ös Festwoche

alkalmával sokszázadszor bemutatott
előladás jelentette a Sárkány premierjét. Am
annak, hogy ez így történhessen, alap-vető
feltétele az előadás (minden ellenkező
híreszteléssel szemben) mozdíthatatlan
művészi egysége.

Még az előadások szemléltető
bemutatásában jeleskedő Koltai Tamás
kollégám is leírhatatlannak jellemzi a
szürrealista meseként megjelenő Lancelot-
monda stílussá rendeződött
eklekticizmussal színpadra álmodott
változatát. Azt hi-szem, ez elsősorban az
előadás vizuális jellegéből következik. Ez
magyarázza, hogy a legkörültekintőbb,
elemző kritikáknál is többet mond az
előadásról Horst Sagert aprócska kötete, a
Színpadképek és figurák (Insel Könyvtár, 953-
as füzet, 1971.), amely az előadás
képzőművészeti elemeit, minuciózus rajzi
stílusát rögzíti. (Horst Sagert festőművész
és díszlettervező 1934-ben született, egy
ideig Brecht munkatársánál, Heinrich
Kilgernél tanult, majd Brecht-dráma
díszleteinek tervezésével aratta első szín-
házi sikerét 1963-ban. A Puntila úr után a
Tartuffe tervezőjeként figyelt fel rá a
színházi világ.) A szép kiállítású, vékony
kötet többé-kevésbé visszaadja a szín-házi
előadás díszletelemeinek fantasztikus
megkomponáltságát, a részletek
kidolgozottságát, a jól eltalált anyag-
szerűség esztétikai hatását, Chagall és
Gross Arnold képi-grafikai világának
bizarr találkozását. A kötetet böngészve
ráérünk odafigyelni a jelmezek
jellemteremtő, többnyire karikaturisztikus
hatására, a dekorativitás eszközeinek a jó
ízlés határai közé zárt tobzódására. „Csak"

a mozgás hiányzik ebből a maradandóvá
tett vizuális élményből: az előadás
hőseinek és tárgyi világának pontosan
koreografált nyüzsgése. Mert Sagert
díszlete kötetben „csak" látványosan szép,
a színházban viszont sokat-mondó,
kitűnően szolgálja az előadást, a darabot.
Lothar Lang utószava utal rá, hogy a
tervező valóban munkatársa volt
Bessonnak, végig részt vett a darab
próbáin, s ennek köszönhető, hogy a
tervezés során nem a szépre, hanem a
megfelelőre, a darab optimalitását szol-
gáló, gondolatgazdag megoldásra töre-
kedett. Sagertnél a formai trükkök, ötletek
szinte kivétel nélkül tartalmi funkciót
töltenek be. A színpadi városkép irreális
aránya például a nézők és a szereplők
tudatát kell hogy befolyásolja: ilyen törpe
házak között okkal-joggal érzi magát
óriásnak a városka minden lakója. A
Sárkány-figura méretekben és

dekorativitásban egyaránt eltúlzott áb-
rázolása, környezetének túlzsúfolt, ki-
hívó barokk pompája viszont a pöffesz-
kedés szatírájaként jelenik meg. A város-
lakók elegáns, sötét tónusú ruhái a hivatal
világát idézik, a biedermeier jelmezek egy
letűnt polgári világ külsőségeit; Elsa
ruhájának fehérsége viszont egy tisztább
jövendőbe világít ... Csupa mesebeli,
stilizált öltözékű figura. Az ő körükben,
környezetükben még kirívóbb az egyet-
len, tudatos stílustörés: Lancelot modern,
leginkább az egykori cowboy-filmek hő-
seinek öltözékét idéző megjelenése. Talán
mondanunk sem kell, hogy ez a külsőség
is állásfoglalás: érzékelteti hogy a
szabadító Lancelot lovag az egyetlen
kívülálló, az egyetlen ember, aki nem
tartozik bele a Sárkány világába. Eber-
hard Esche (Lancelot) a maga realistább
játékstílusával ugyanezt a koncepciót
juttatja érvényre. A színpadon mozgó
bábok között ő az egyetlen hús-vér ember.
Nagy kár, hogy az új Elsa - Cox
Habbema - nem igazi partnere. Se nem
naiva, se nem mesehős: az előbbinek nem
elég bájos, az utóbbinak viszont
túlságosan földönjáró. És ami legalább
olyan nagy baj, a szerephez képest kissé
humortalan teremtés. Ez azért is meg-
lepett, mert rajta kívül minden szereplő
változatlanul a helyén volt. Nemcsak a
darab szatirikus mondanivalóját sűrítve
kifejező polgármester-kettős (az apát
Horst Drinda, a fiút Dieter Mann játszotta
- mesterien), de még a megszemélyesített
Kandúr és a Sárkánycsatáról tudósító
Hírnök is. A néma szereplők színpadi
jelenléte is olyan feszültséget, részvételt,
humort sugárzott, mintha a premier
feszültségében várnák a színészek a
cselekmény kimenetelét.

Mindez nyilvánvalóan részben színészi
fegyelem és felelősség kérdése. De nyil-
vánvaló az is; hogy ami romlatlan és
ronthatatlan az egy évtizedes előadásban,
annak a forrása az eredeti Besson-vízió-
ban keresendő. Hiszen ez határozta meg,
ez ihlette a ritkán látott, bravúros szín-
padképet, a szemet gyönyörködtető és az
agyat is foglalkoztató látványt, és ennek
köszönhető, hogy az előadás maximálisan
kiaknázta Svarc mesejátékának aktuális
gondolati tartalmát. A darabban rejlő
eszmei aktualitás, két évtizeddel a
személyi kultusz leleplezés után annyira
kézenfekvő, hogy Besson, ha nem is
tekintett cl a darabnak ettől a máig
érvényes, lényeges üzenetétől, de nem is
elégedett meg vele. Szatírájának nyilaival
ma már nemcsak a Sárkányt



döfi le, de jónéhányszor eltalálja a város
szervilis, megalkuvó, pálfordulásra mindig
kész polgárait is. A mesejáték tükré-ben a
magunk morális dilemmája is jelen van.
Ezernyi játékötlet szolgálja a mesejáték
társadalomkritikájának realista és
szatirikus elemeit.

A leggazdagabb ötletcsokor a Sárkány
és Lancelot párbaját, és a közvélemény
ezzel kapcsolatos tájékoztatását kíséri. A
hadijelentések jellegzetes, szellemesen
gúnyolt stílusánál is eredetibbnek érzem
például a kormozott üveggel titkon bá-
mészkodó polgárok színpadi gesztusait.
Leplezett kíváncsiságuk, törpe bátorságuk
pillanatképbe sűrített szatíraként jelenik
meg a színpadon. Nem hiszem, hogy
igazuk van azoknak, akik látványos

színházi múzeumnak tekintik a harminc
éves Sárkány tíz esztendős előadását.
Színház ez ma is, a javából.

*

Olyannyira, hogy még utánozzák is.
Ámbár, vigyázni kell az efajta ítélettel,

mert semmilyen ténybeli, filológiai bizo-
nyítékom nincs arra, hogy Gozzi Szép zöld
madárkája nem került volna (vagy nem
így került volna) a Volksbühne
színpadára, ha a színház intendánsa nem
maga tapasztalja ki a mesejátékok aktuali-
tását, hallatlan népszerűségét. Egyébként
is, a Volksbühne előadásnak van egy, a
Sárkánynál is közvetlenebb előzménye,
példája is: a XVIII. századi olasz szerző

évekkel ezelőtt bemutatott Szarvas-királya

még ma is műsoron van.
Goldoni arisztokrata ellenlábasának

tündérjátékait a commedia dell'arte ha-
gyományának ébrentartása megóvta a fe-
ledéstől. Am a Szép zöld madárka mosta-
náig nemigen csábította a rendezőket. Ezt
őszintén szólva nem nagyon csodálom: a
mese, az irodalmi anyag eléggé vérsze-
gény, és még a mű humora sem nevezhető
sodróerejűnek. De mintha a közönség más
véleményen lenne: a darab telt házzal,
váratlan-szokatlan sikerrel megy .. . Ez az
oka annak, hogy a Berliner Zeitung
cikkíróját a darabnál is, az előadásnál is
jobban izgatja ennek a ki nem számítható
sikernek a titka. „Végre egy darab, amely-
nek morálja nem izgató, nem állít külö-

Horst Zagert színpadképe A sárkány Besson rendezte előadásához (Deutsches Theater, Berlin)



nösebb követelményeket a néző elé .. .
Mert a játék szellemes, szórakoztató,
szemnek-fülnek egyaránt eleget nyújt a
sikerhez . . . És végül: a valóságot valóság-
felettibe transzponálva, mozgósítja a nézők
fantáziáját . . ." körülbelül így boncolgatja
a cikkíró a siker anatómiáját. Míg a
Frankfurter Rundschau kritikusa szerint a
Volksbühne bemutatója - népszínház, a
legvidámabb, de ugyanakkor a
legartisztikusabb felfogásban .. .

Kétségtelen, hogy a primitív cselekmé-
nyeknél nem sokkal izgalmasabb filozófia
-- amely az önszeretet és emberszeretet
viszonyát, megfelelő arányát taglalja -
csak a szöveg aktuális bon mot-ival, kul-
túrpolitikai célzásaival együtt hat. (Soha
ennyi közbenevetést, kirobbanó tapsot nem
hallottam német színházban, mint itt!) De
azért az előadás sikere nyilván-valóan
felülmúlja a darabét. És ez első-sorban a
mesében kínálkozó csodaelemek
bravúrosan megvalósított teatralizálásának
köszönhető. A rendezők kiváló
karmesterként dirigálják a bonyolult
színházi apparátust. (Számunkra szokatlan
talán a többesszám, de a berlini
színpadokon nem annyira ritka. Ezúttal
Helmut Strassburger, a kiváló színész, a
Budapesten is bemutatott Macskajáték
Csermlényije, a Tóték rendezője, és
Ernstgeorg Hering együtt komponálták az
előadást.) Nekem, aki nem láttam a
Szarvaskirályt, Gozzinak ez a műve
színpadi megvalósításában a ,Sárkány és az
Ahogy tetszik hatását sejteti.

A színpad nyitott félkörét ezúttal egy
téglafal hatású ív keretezi, amely az Ahogy
tetszik díszletéhez hasonlóan a darab
cselekménye és a nézők képzelete szerint
„tördelhető". Néha ablakot, aj-tót, lépcsőt
kínál, de még a várkastély erkélye is ebből
alakul ki szemünk láttára. Körülötte
kétoldalt fekete, rongyos viaszosvászonba
burkolt klasszikus portált látunk. A
leplüket vesztett szobrok és elhanyagolt
oszlopok az elszegényedett birodalmak
rendetlenségét, és a hanyatlás
szegénységét idézik. Ez a színpadi világ
túlságosan kopott ahhoz, hogy
meseországba röpítsen.

És valóban, a történetben a hagyomá-
nyos meseelemek lineárisan szerkesztett
sora a commedia dell'arte világával ke-
reszteződik. A megtalált és szegény sorban
felnevelt királyi ikrek regénye
Shakespeare-től Molière-ig mindenhol
fellelhető, a kérdés csak az, hogy milyen
gondolattal tudja szabványsorsukat fel-
fűteni az író. Gozzi megtalált gyermekei
„filozófusok", s ez elég ok arra, hogy

sorsukat kaján nevetéssel kövesse a kö-
zönség. Különösen azért, mert a mese-
játék átdolgozott szövege bőven ad le-
hetőséget a gúnyolódásra és az elmélke-
désre. Ki-ki kedvére eltöprenghet azon, mi
a szerepe az emberi életben az önsze-
retetnek, s hogyan viszonyulnak a világi
élet örömei - a filozófiához. De azért a
nézőtéri mulatság legfőbb forrása még-
sem a szöveg, hanem inkább a nyílt színen
végbemenő csodák látványos sorozata.
Olyat, hogy egy kőszobor megszólal, Don
Juan óta sokat láttunk. De hogy egy
koldusszegény, toprongyos ikerpár tagjai a
szemünk láttára, az át-öltözéshez
szükséges idő töredéke alatt, egy intésre
változzanak bíborba-bársonyba öltöztetett
udvaroncokká - az mégis lenyűgöző. Am
Strassburgerék még ennél nagyobb
szabású trükkökkel is elkápráztatnak
bennünket, amikor a villogó, vörös szemű
elvarázsolt madár ugyancsak nyílt színen
ölt -- pillanatok alatt -- emberalakot. Csak
azért, mert a szerelem és a színház
törvénye így parancsolja. A közönség
többször is nyíltszíni tapssal hálálja meg
az effajta rendezői ujjgyakorlatokat. Csak
nagyon kevesen érzik azt a veszélyt,
amelyre a Theater der Zeit kritikusa utal,
hogy tudniillik az apparátus, amely a
maga mechanizmusával determinálja az
előadást, bizonyos esetekben háttérbe
szorítja a színészt, a színészi játékot. Én
ezt a veszélyt annál reálisabbnak érzem,
mert feltűnt, hogy kiemelkedő színészi
alakítás egy sincs az előadásban.
Legfeljebb talán Angelica Domröse
szellemesen fegyelmezett szoborjátéka és
Willfried Ortmann Brighella poéta
jelmezében felénk árasztott humora
érdemel említést. A játékstílus egyébként -
a mesevilág hangulatához képest -
számomra túlságosan harsány. A hebegés,
böfögés, dadogás kiapadhatatlannak vélt
humorforrásai szinte szünet nélkül
buzognak, és már-már el-árasztják a
színpadot.

Tévedések elkerülése végett, nem a re-
alista játékot hiányolom, hiszen ebben a
színpadi világban a valósághű magatartás,
mozgás, valószínűleg hatástalan lenne.
Inkább a stilizálás következetességét, az
ötletek összehangolását. Hiszen az
előadásból az is kiderül, hogy a rendezők
valóságos ötletmilliomosok. Nemcsak a
mesejáték átköltésére, aktualizálására,
megjelenítésére, de még az ötletes
tapsrend megkomponálására is marad
fantáziájuk. Ennek köszönhető, hogy a
mese elvarázsolt, maszkos szereplői a
reflektorfényben visszaváltoz-

nak jelmezes színészekké. Híven a Volks-
bühne színpadáról egy nappal korábban
hallott s másnap újra hirdetett igazság-
hoz, amely szerint - Shakespeare-rel
szólva - „színház az egész világ" .. .

*

Ebben a Színházban - az embereken kívül
- az isteneknek is szerepet osztanak.
Méghozzá olyan szerepet, amely alkalmas
az istenek emberségének és az emberek
isteni tulajdonságainak megmérésére.
Ahol a házastársi hűség megszegése isteni
parancsra történik, és a hűtlenség a
szerelemhez, sőt a szeretett férfi igazi
énjéhez való hűség legszebb, isteni bizo-
nyítéka.

Természetesen az Amphitryonról van

szó, Peter Hacks feldolgozásában.

A Deutsches Theater kamaraszínhá-
zában harmadik éve mérkőzik a valódi és
az ál-Amphitryon Alkmene kegyeiért. A
darab, ha úgy tetszik, frivol, szabados
komédia - mát csak azért is kasszasiker. A
közönség női felének, elfojtott vágyai-
nak, ritkán bevallott érzelmi igényeinek
felmagasztalása, képzelt (vagy valódi)
lázadásának igazolása. Ugyanakkor az
előadásban meglehetősen nagy hangsúlyt
kap - Amphitryon személyének és ma-
gatartásának kritikáján keresztül - a
társadalom és a közszellem bírálata is.
Akár az elbürokratizálódott, lélektelen
modort, akár az isteni vetélytárs előtt
meghódoló szervilizmust állítja Hacks
pellengérre, mindig vannak elegen a né-
zőtéren, akik ismerős arcot láthatnak a
színpadi tükörben. De még Amphitryon
védekezése is - könyörtelen társadalom-
bírálat. Hiszen nem könnyű valódi em-
bernek maradni : „Ha harcossá tesz há-
ború, / urrá hatalom, kufárrá piac. / Ez a
világ már csak olyan világ, hogy
Isten legyen, aki ember maradhat." (Tan-
dori Dezső fordítása)

Friedo Solter könnyű kézzel, sok öt-
lettel teremtette meg a hacksi gondola-tok
játékterét. Az üres, világos színpadon
stilizált kompozíció jelzi csak a történet
„földi" színhelyét. Amphitryon háza
inkább emlékeztet egy vászondrapériás
kabinra, mint egy görög hadvezér
lakóházára. De vajon ki látott már osz-
lopos kabint, és hogy kerül a fémkapu egy
panelpalotára? A hősök bizarr ott-
honának a tetején nyíló tarka dekoráció:
viruló papírmasé bokréta az ötletek
kalapján. És mivel semmi sem valóságos,
tehát minden lebeg, mozog, kavarog.



A díszletek, a kellékek is. Egy leeresztett
fekete függöny ránk parancsolja az
éjszakát, és a sötét tüllfátyol láthatatlanná
teszi azt, aki az orrunk előtt van. Az
előadásnak főként az első felében árad-
nak az ötletek, a közönség szemmel lát-
hatóan élvezi a játékot. Később mintha a
rendező is, a színészei is kifáradtak volna,
a kompromisszumos happy end felé
vezető úton már csak Eberhard Esche
(Amphitryon) bírja az iramot.

Esche, akinek hős Lancelotja a Sárkány
egyik élménye, Amphitryon karakter-
szerepében jóval többrétű lehetőséget kap
: hős, harcos, rettenthetetlen lovag, és
ugyanakkor, esetlen-esendő, faragatlan
figura, bumfordi mackó, aki ösztöneiben
féltékeny, ám elhallgattatja őket, ha
érdekei ezt parancsolják. A szenvedélyt
könnyebb eljátszani, de Esche az ürességet
is eljátssza; tekintete oly módon fejezi ki a
kifejezéstelenséget, hogy a néző szívből
megérti feleségét, Alkmenét. Mivel a
maszk helyenként korlátozza az arcjáték
lehetőségeit, Esche a testével, de még az
izmaival is beszél. Görög hősét a kortárs
kispolgár vonásai táplálják, és ez a
nyilvánvaló analógia, még az ál-
Amphitryont és a külső meg-jelenésében
hozzá hasonló - ám színészi játékában
sokkalta halványabb - istent is
komprommitálja. Remekül érzékelteti
Esche a felszarvazott férj átalakulását:
amikor gyanútlanul hazatér, még nagy
hangú és elkényeztetett, ám ahogy belső
biztonsága megrendül, elvörösödik, és
szangvinikus alkata már-már hisztériássá
torzul. Ekkor már nem az atléta termetű
hőst látjuk benne, hanem a tehetetlen,
nagydarab férfit, aki annyira megszokta az
uralkodást, hogy hatalma megrendültével
nyomban kiszolgáltatottá válik.

Az Amphitryonnak papírforma szerint a
filozófus Sosias a főszereplője. Az az
előadás, amelyet a Kammerspielében
láttam, Eberhard Esche jutalomjátéka.

Apák és fiúk

A német színház nagy örege, Wolfgang
Heinz, néhány évvel ezelőtt A bölcs Nathan
szerepében járt Magyarországon a
Deutsches Theaterrel. Ma már, hetvenen
túl, megvált az intendánsi széktől,
nagyritkán játszik, de rendezőként to-
vábbra is aktív részvevője Berlin színházi
életének. Ezúttal - először - a szakmai
tőzsdén nem túlságosan jól jegyzett Gorkij
Színházban vállalt vendégrendezést.
Legkedvesebb írójának, Gorkijnak ritkán
játszott Az utolsók című drámáját
komponálta színpadra.

A hazai - pécsi - előadást nem láttam,
halvány olvasmányemlékeim és a szín-
házról hallottak alapján korrekt klasszi-
kust vártam. Afféle hézagpótló színházi
kötelező olvasmányt, amely megismerteti a
berlini közönséggel azt az 1907-es Gorkij-
drámát, amelynek (mostanáig így
tartották) Max Reinhardt színházában volt
az ősbemutatója. (Csak a legújabb
színháztörténeti kutatások derítettek rá
fényt, hogy az orosz cenzúra által vissza-
utasított darab 1908-ban Taskentben és
Vlagyivosztokban, 19o9-ben Prágában
már színre került.)

A z utolsók főpróbája - mert azon ve-
hettem részt - megrendítő meglepetést
okozott. Wolfgang Heinz ugyanis egy
izzóan aktuális mai drámát állított szín-
padra, a nemzedékek felelősségének iz-
galmas ütközetét. A történet a felbomló
család anatómiáját tárja a közönség elé:
hogyan züllik és robban szét a gazdag
bátyján élősködő kisvárosi rendőrbiztos
népes famíliája, hogyan veszítik el gyer-
mekei még maradék önbecsülésüket is,
hogyan süllyednek mind mélyebbre az
érdekharc, a korrupció, a társadalmilag
szentesített prostitúció szövevényébe.
Gorkij műve Heinz értelmezésében a
felelősség drámájává válik: arra keres
választ, hogy vajon mennyiben felelősek
az apák fiaik bűneiért, hogyan hat a
hazugság mérge másodíziglen. A cselek-
mény gyújtópontjában az a pisztolylövés
áll, amelyet a város leggyűlöltebb
emberé-re, Kolomizev rendőrbiztosra
adtak le, és a sértett, törpe zsarnok
bosszúja: az a felelőtlenül hangoztatott
hamis vád, amely kis híján a perbefogott
Szokolov fiú életébe kerül. A vádlott ellen
az egyetlen bizonyíték az, hogy a közvéle-
mény és saját vallomása szerint is - for-
radalmár. Forradalmár, mint minden
tisztességes ember ebben a tisztességtelen
világban. Ez a történelmi epizód, amely a
színpadon csak másodlagosan,
elbeszélésben jelenik meg, hatásában kí-
sérteties.

Talán senki sem hitte volna a bemutató
idején, hogy két évtizeddel a dráma meg-
írása után az egyéni terror és annak kö-
vetkezménye még mindig aktuális téma
marad. Az alaptalanul megvádolt fiú
anyjának a hatalmon levő áldozattal való
találkozása a dráma egyik nagyjelenete.
(Szokolova szerepét a megjelenésében és
stílusában Sulyok Máriára emlékeztető
színésznő, Gisela Rimpler igazi méltóság-
gal, önfegyelemmel, hallatlan feszültséget
teremtve játssza.) Kétségtelen, hogy Gor-
kijnak ez a drámája szerkezetében la-

zább, epikusabb, kevésbé koncentrált a
többinél. Wolfgang Heinz azonban azért
nagy rendező, mert erényt kovácsol a
darab fogyatékosságából. Drámai jele-
netsort komponál, amelyben egymás után
robbannak a bűnök, a hazugságok. Pontos,
világos drámaértelmezése első-sorban a
Gorkijnál mindig fókuszban álló emberi
viszonylatokra koncentrál. A huszonhét
éve együtt, egymás mellett élő házastársak
idegenségére, az anya és középső lánya
hazugságokkal mérgezett összetartozására,
az apa és a férjezett lány lappangó
szexualitással árnyalt egyetértésére. A
szereplők minden mozdulata, gesztusa a
család többi tagjaihoz való viszonyukról
árulkodik: kihűlt szeretet, leplezett
gyűlölet és konvenciókkal takart, végtelen
közöny árad felénk a színpadról. Az anya
pontosan tudja, amit Ljuba lánya nyíltan a
szemébe vág, hogy okosabban tette volna,
ha nem a rendőrbiztoshoz, hanem annak
beteg fivéréhez - a lány természetes
apjához - köti az életét. Vera, a család
legfiatalabb lánya még egyszer, utoljára
megpróbál becsületes lenni, de amikor
környezete aljasságába ütközik, egyetlen
hisztériás kitörés után kész a hasonulásra.

Heinz rendezői munkamódszeréről
tudjuk, hogy igen nagy fontosságot tulaj-
donít a próbákat megelőző felkészülés-
nek, a szövegelemzés munkájának. Nem-
csak szerepenként, de mondatonként,
szinte szavanként elemzi a drámát, és a
maga intellektuális tevékenységének egy
későbbi fázisában bevonja az elemzésbe a
színház rendezői kollektíváját, a darabban
szereplő színészeket is. „A színész legelső
kötelessége a gondolkodás" - vallja. S a
gondolkodó színésztől elvár-ja, hogy
minden gesztusát és hangsúlyát a figura
jelleméből és az adott, alaposan
átvilágított színpadi helyzetből vezesse le.
A szereplőkkel szemben támasztott magas
eszmei követelményeknek Heinz minden
előadásában megvan az eredménye.
Ezúttal a Gorkij Színház társulata nőtt a
várakozás, s azt mondják, hogy a szokott
átlagszínvonal fölé. Az elragadtatott
berlini kritika is elsősorban az értelmezés
tisztaságát és az ezt tükröző alakítások
töretlenül logikus felépítését,
pszichológiai gazdagságát és társadalmi
konkrétságát dicséri. Kolomizev rend-
őrbiztos abszolút főszerepét Albert Het-
terle játssza, aki alkatában a mi Kállai
Ferencünkre emlékeztet. Gazdag esz-
köztárral rendelkező, nagy színész, de
furcsa módon, talán ő az, akinek első-
sorban nem szenvedélyes kitöréseit, ha-



nem fojtott gesztusait, döbbenten üres
pillanatait őrzi meg az emlékezet. Fel-
sorolhatnék szinte minden szereplőt, de
nem teszem, hiszen az előadás rangját
ezúttal nem annyira az egyéni, mint a
kollektív teljesítmény, az együttes él-
ményszerű játéka adja meg.

Katja Paryla Ljubovja is precízen illesz-
kedik bele a színpadi organizmus műkö-
désébe, róla mégis, úgy érzem, külön kell
szólni. Szerepe szerint ez a családon belül
is kitaszított, púpos, húszéves lány a
megőrzött emberséget, tisztaságot kép-
viseli. O ébreszti rá anyját vétkére, ő har-
col a jogtalanul vádolt forradalmár diá-
kért, ő próbálja megtartani húgát a tisz-
tesség útján, ő nyújt segítőkezet a nagy-
betegnek, akiről csak a cselekmény sod-
rában tudja meg, hogy vérszerinti apja.
Katja Paryla ezt a pozitív erőt úgy kép-
viseli a színpadon, hogy nem sugárzik,
hanem éget: megjelenése, minden szava,
még jósága is vádol. Ljuba boldogtalan-
sága környezete számára szinte megszé-
gyenítő. Mintha néma szemrehányás
fűtené. Mert nem titok, hogy a lány jó-
szándékú élete csupa kudarc, magánya
elháríthatatlan végzet. Testi fogyatékos-
sága, amely nem is a természet kegyet-
lenségének, hanem a részeg Kolomizev
egy véletlenül vagy talán tudatosan el-
követett végzetes tettének következménye,
éppen attól fosztotta meg Ljubát, amire
született: az asszonyi gyöngédség adakozó
örömétől. Ennek a veszteségnek a
szüntelen tudata teszi a derék, tiszta te-
remtést szándéka ellenére rideggé, termé-
szetellenesen keménnyé. Ezért hiányzik
Katja Paryla kedves szavából a megértés,
segítő mozdulatából a gyengédség, még
akkor is, amikor húgával szól vagy Jako-
vot segíti a betegágyára. Ez a Ljubáról al-
kotott bonyolult jellemrajz olyan színészi
remeklés, amilyennel nagy művészek is
csak kiváló együttesek részeként, tagja-
ként ajándékozzák meg a közönséget.

Fedoszja dajkát, ezt a félig süket, ér-
tetlen, de mégis minden lényegeset fel-
fogó házi bútordarabot Lotte Loebinger
játszotta. A kiváló jellemszínésznő, aki
valaha Piscator színházában tanulta a
mesterséget, baloldali agitációs csopor-
tokban az aktív politizálást, hetvenedik
születésnapját és ötven esztendős színészi
jubileumát ünnepelte a premieren.
Jutalomjátéknak általában parádésabb
szerepeket szoktak osztani. De Lotte
Loebinger a maga kisebb szerepét is azzá
tette, és az ünnepelt ajándékát már a
főpróbán is viharos tapssal köszönte meg a
közönség.

Gorkij drámája az apák felelősségére
figyelmeztet. Ulrich Plenzdorfé - hatvanöt
esztendővel később -- két másik
nemzedék perében idézi meg a nézőt ta-
núnak, s megint csak azt kérdi: vajon
felelős-e a gyermeke nevelését elmulasztó
atya, a fia nevelésével példát mutatni
kívánó anya, felelős-e a művezető, a ta-
nár, a szerető és a jóbarát az ifjú Edgar
Wibeau tragikus haláláért Az IV. újabb

szenvedései, műfaját tekintve leginkább
társadalmi önvizsgálatnak nevezhető.

Mire ez a beszámoló napvilágot lát, már
túl vagyunk a Plenzdorf-darab pesti
színházi bemutatóján. Az 1972-es bemu-
tatót követő viták hullámverése már sok-
kal korábban elért hozzánk. Ezért sem
kívánom feleleveníteni. A viták margójára
csak annyit, hogy Edgar Wibeau
tragédiája az NDK és NSZK színpadjait is
bejárta, Berlinben a Kammerspiele
előadásával a Volksbühne harmadik
emeleti stúdiószínpadán megtartott be-
mutató polemizál, a dráma filmváltozata a
megvalósulás küszöbén van, és nekem -
három évvel a premier után! - csak a
legharcosabb és legdiplomatikusabb ma-
nőverek révén sikerült egy Einlasskartét
szereznem. (Amikor minden jegy elkelt, a
berlini pénztárak még néhány nézőtéri
belépőt tartogatnak, amelynek birtokában
egy-egy szerencsés hazárdőr a legutolsó
pillanatban elfoglalhatja egy ott-hon
maradt jegytulajdonos helyét.)

Plenzdorf darabja ma már nem szorul
sem a Neues Deutschland, sem az előke-
lő kritikusgárda - Robert Weimann, Ernst
Schumacher vagy Stephan Hermlin --
védelmére; a kritika is, a közvélemény is
elfogadta a darabot és az elő-adást. Bár a
Nők Világkongresszusának házigazdái
közt most is akadt, aki rosszallotta, miért
éppen erre az ifjúságra rossz fényt vető
darabra voltam kíváncsi. És olyan is, aki
megismételte a sajtóban is felbukkant,
diplomatikusabb vádat, hogy tudniillik
Plenzdorf valójában nem W. hanem a
maga nemzedékének kérdéseire keres
választ, és a harminc-negyven éves
generáció kielégületlenségét fogalmazza
meg ifjú hősének sorsában.

De vajon kettőjük között húzódik-e a
sokat vitatott nemzedéki ellentét? Vajon
valóban egy világ választaná el az írót
hősétől? És nemzedéki ellentétről szól-e a
dráma egyáltalán ? Vagy a skatulyákat
nehezen tűrő, az élet értelmét ma-kacsul
kereső fiatalember és a kompro-
misszumokból etikát kovácsoló környe-

zet konfliktusáról ? Az előadás semmi két-
séget nem hagy arra vonatkozóan, hogy az
utóbbi a fontosabb. És ez adja a darab
különleges társadalmi töltetét, aktualitását.

Senki nem hiszi, hogy A z ifjú W. újabb

szenvedései remekmű. Most már, hogy nem
a darab, illetve az előadás létéről,
szándékáról, létjogosultságáról és
társadalmi hasznosságáról folyik a vita,
nem hallgatható el, hogy Plenzdorf ere-
detileg filmforgatókönyvnek szánt darabja
erényeivel és hibáival együtt tipikus
Zeitstück. Szerkezetében széteső, jó né-
hány részletében felületes, melodramati-
kus. Sokszor nem is a jelenetek érzelmi
tartalmával, hanem inkább azok megol-
dásával van a baj. Hiszen a hős kielé-
gíthetetlen szeretetvágya, apakeresése -
lélektani realitás. Csak a fiúnak az ifjú
lánnyal hentergő atyánál tett álruhás lá-
togatása tűnik hihetetlennek és naivnak. A
sorozatban jelentkező -- pontosabban:
felidézett - konfliktusok mintha egy, a
kamaszok nevelésével foglalkozó tan-
könyv negatív példatárából származná-
nak. (Megkésett felvilágosítás, összetört
ambíciók, öncélú követelmények stb.) És
mégis, a problémafelvetés hitelessége és a
főhős remekbe faragott vonzó jelleme
megteszik a magukét.

Edgar ugyanis a világot kihívó tüskés
modorával, bizalmatlanságával, durva-
sággal leplezett félszegségével együtt -
ellenállhatatlan. Alakítója - Dieter Mann -
legalább kétszer annyi idős, mint a hős,
akit játszik. De lényének kisfiús bája,
groteszk humora, fékezhetetlenül
temperamentumos mozgása, egyszerűen
nemlétezővé teszik ezt a problémát.

A rendezőt, Horst Schönemannt a
kortársi drámák „specialistájaként" tartják
számon Berlinben. Húsz év alatt
huszonkét mai német drámát állított
színpadra. Erénye, hogy minden rende-
zésénél a mű dramaturgiájából, világából
alakítja ki az előadás sajátos stílusát.
Ezúttal megkülönböztetett dramaturgiai
szerepet szánt a zenének, a hős cseleke-
deteit kísérő-kifejező dobszólóknak, a
lelkiállapotát érzékeltető, felfokozott rit-
musnak, de azért a kulcsot a műhöz annak
filmi fogantatásában találta meg. Mintha
egy forgatókönyv utasítását valósítaná
meg a színpadi expozíció: a két
vetítővászonra méretezett parte-cédula. És
a későbbiekben is, a vasrudakról
leeresztett, letekeredő, háttérként szereplő
vásznak hasonló asszociációkat
ébresztenek. Filmszerű a képekre tagolt
szerkezet, de még Edgar búvóhelyé-



nek közeli és távoli - plan-hatású - be-
állítása is. Schönemann egyébként ki-
fogyhatatlan a vizuális játékötletekben. Az
egyik legszellemesebb a darabot át-szövő
irodalmi múltban gyökeredzik, és azt
jeleníti meg, hogyan készít Edgar
árnyképet a vászon mögött levő szerel-
méről. Egy másik ötlet viszont annál
„korszerűbb": Edgar és választottja fürdés
előtt álsztriptizt rendeznek a szín-padon,
amelynek során egyetlen ruha-darabjuktól
sem válnak meg, ám a vetkőzés erotikus-
esztétikus hatása és a testek találkozását
érzékeltető lírája eb-ben az ironikus
fénytörésben is megma-

rad. Nem tudom, hogy a társadalmi
prüdéria vagy a rendezői lelemény su-
gallta ezt a megoldást. De valójában
mindegy. Mindenképpen jellemző a
megoldás, már csak azért is, mert Schöne-
mann máskor is bátran épít hőse (és a
néző) fantáziájára. Az apa otthonában
megcsodált - sehol sem látható - képeket
is Edgarral együtt érzékeljük az üres
színpadi vásznon.

A művész morálja

Párizsban érdekesség volt, Bukarestben
szenzáció Diderot Rameau unokaöccse című,
önmagával folytatott párbeszédé-

nek előadása. Csak hírét hallottam David
Esrig tükrökkel és tükrök között kom-
ponált zseniális előadásának, és némi ké-
telkedéssel fogadtam a Volksbühne Csil-
lag-foyer-jében rendezett éjszakai kávé-
házi-előadások hírét. Hiszen a Bulandra
Színházban éppen az lehetett a nagy, hogy
kiemelte Diderot hőseit a Régence
kávéházból, hogy színházzá transzponálta
a vitát. Vajon mennyi létjogosultsága lehet
a vállalkozás fordítottjának: kávé-házi
asztalok mellé ültetni, előbb kiszolgálni a
nézőket, azután elvárni tőlük, hogy
borukat felhajtva maximális kon-
centrációval kövessék a hősök meglehe-
tősen elvont magatartásvitáját.

A Volksbühne dramaturgi kollektívája
újra bebizonyította, hogy a szín-házban
minden út járható, a legmeredekebb is,
csak kitartás és tehetség kell hozzá. A
közreműködők ezúttal a teatralitás
legszolídabb eszközeit alkalmazták csak.
A Café Régence hangulatát idéző Csillag-
foyer-ban a produkció kezdetéig színészek
szolgálnak fel, halk zene szól. Az
asztaloknál a vendégek tétován találgatják
a különleges tartóba készített, barnára főtt
ánizsos tojás szerepét, bizalmatlanul
méregetik a szomszéd asztalnál itallapot
tanulmányozó nézőtársakat, és valósággal
megkönnyebbülnek, amikor leoltják a
villanyokat. Hiszen még senki sem sejti,
hogy maga a dráma, a leleplező párbeszéd
is világosban zajlik majd. A sötétség csak
arra kell, hogy a táblán felmutatott és a
vita egyes szakaszainak mottójaként
szolgáló paradoxonokra könnyebb legyen
koncentrálni.

Ami ezután következik: dramaturgiai és
színházi bravúr. Dramaturgiai, ahogy az
elvont tételek és ellentételek, az élet
valóságos törvényeit idézve megeleve-
nednek, s az elbeszélt sztorikban párharccá
vagy játékká oldódnak. És színészi is -
mert Helmut Strassburgernek, ennek a
majd' falstaffi alkatú, középkorú férfinak
egyszerre sikerül taszítani és vonzani
bennünket. Vallomása, amely a kudarcok
évadán kiszakad belőle, félelmetesen
őszinte. Először úgy tűnik, mint-ha csak
pletykálna önmagáról, azután egyre
mélyebben néz a nemlétező tükör-be, arca
felpuffad és megkeseredik, redői árokká
mélyülnek, és vonásait egybemossa a
verejték. Mint aki valóban retteg saját
legbenső énjétől. Azután hirtelen
megrázza magát, újra elrendezi vonásait,
és már úgy érezzük, hogy akkor a
legőszintébb, amikor cinizmusának pajzsát
maga elé tartva a szerepjátszás diadalát
hirdeti. Amikor élvetegen kihúzza

A Rameau unokaöccse a Volksbühne Csillag-foyer-jában



magát, elhisszük, hogy egész életét az
élvezetek kultuszának rendeli alá, és azt is,
hogy az élet élvezetét ilyen el-szántan
hirdetni már egyfajta morális aszkézist
követel. Hiszen Rameau unoka-öccse, ez a
maga tehetségtöredékének valóra váltására
is képtelen, minden ízében eredeti
féltehetség, a maga illetlen amoralitásában
következetes, sőt szinte etikus lény.
Rameau unokaöccsének sok-rétű jelleme
csupa villódzó ellentmondás, de
Strassburger az élő embert mintázza meg,
akiről még írója is azt állítja, hogy „semmi
sem hasonlít kevésbé őhozzá, mint ennen
személye". Az unokaöccs éppen egymással
feleselő erényei és vétkei folytán válik
alkalmassá a nyílt színen folyó etikai
vitára. Mert az egész Régence kávéházban
nincs senki, aki pontosabban tudná,
kíméletlenebbül sorolná e parazita figura
vétkeit, hibáit, mint ő maga. És ez a bölcs
belátás, részegen is józan önismeret talán a
legritkább erények közül való. Igaz, viselt
dolgairól szólván többnyire nevetést
ébreszt, és pontosan tudja, hogy kortársai
is kinevetik. Lelke hátsó rekeszeiben
azonban sértetlenül megmarad az a
környezetének megvetéséből táplálkozó
fölény, amellyel végül is nekünk szegezi,
hogy „Nevetségesnek akartok, hát azzá
tettem magam".

Minden kézikönyv felhívja rá a figyel-
met, hogy Diderot hősének önleleplező
vallomása - a legélesebb, szatirikus tár-
sadalombírálat. Az előadásban felvillantott
gondolatok, telibe találó célzások
azonban, meglepetésemre, a vártnál
visszhangtalanabbul hullottak vissza a
színpadra. Házigazdáink szerint ezúttal a
szokottnál rezerváltabb volt a közönség.
Teljes mértékben csak akkor oldódott fel a
nézőtér, amikor a szereplők már nemcsak
szavakkal, érvekkel vívták a maguk
erkölcsi-szellemi párbaját, ha-nem a
legkülönbözőbb eszközökkel. Ha nekem
valaki azt mondja, hogy a vita
intervallumaiban Béranger-dalok kerül-
nek előadásra, hogy az elvont párbeszédes
polémiát pantomim és bábjáték élénkíti -
feltétlenül stílustörést sejtek. De a
Diderot-művet színpadra állító kollektíva -
feltehetően a mű hatásának közönség-
lélektani esélyeit latolgatva - nem riadt
vissza ettől a stílustöréstől, és éppen ez-
által teremtette meg a kávéházi produkció
hiteles hangulatát. A Brecht és Weill
songjaira emlékeztető Béranger-dalok,
Wolfgang Pietzsch zenéjével, Hildegard
Alex tolmácsolásában, nem szellemi
áramszünetet jelentettek az előadás-

ban, hanem a szatirikus társadalomkép, a
forradalmi kritika más eszközökkel való
kiegészítését. A néhány ruhadarab segít-
ségével előadott bábjáték vagy a szöveg-
be épített pantomim hasonlóképpen. A
vita és a játék közé egyébként sem lehet
éles határvonalat húzni, hiszen Rameau
unokaöccse az elbeszélés, érvelés során
többször is eljátssza, megeleveníti a maga
tapasztalatait - például a híres
zongoraleckéket -, és vallomásából
minduntalan teljes jelenetek kerekednek
ki.

A Rameau unokaöccse is esztendők óta
szerepel a Volksbühne műsorán, és

nem is fog egyhamar kikerülni a reper-
toárból.

*

Miben különbözik Friedo Solter az idei
ünnepi játékok alkalmával bemutatott
Torquato Tassója a sokszor látott, olvasott
klasszikustól? A Die Weltbühne kritikusa,
Günter Cwojdrach szerint Soltert nem a
feudális társadalomban megfogalmazódó
ellentmondás, hanem az érzékeny,
magányos művészlélek és környezetének
szükségszerű konfliktusa foglalkoztatta. A
témának ez a kitágítása tette lehetővé,
hogy a rendező ne az igaz-
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ságosztó naiv szerepében lépjen fel, hogy
ne az ártatlan, tiszta költői lélek és a
korlátolt, ostoba hatalom párbaját állítsa
színpadra, hanem a goethei mű
gazdagságát kiaknázva, a problémát a
maga komplexitásában tárja fel. A Deut-
sches Theater Tassója nem zabolázha-
tatlanul hisztériás zseni, mint arról nem
egy modern előadás leírásában olvastunk,
de nem is példát mutató, részvétet ébresztő
áldozat. Hanem olyan tehetség, akinek
magánya részben az alkotó folyamat
szükségszerű kifejezője, aki tudatosan
keresi a tetszést, de ez a hiúság fűtötte
vágya, igénye, soha nem kerekedhet a
belső, teremtő művészi elhivatottság, a
költői szabadsághoz való ragaszkodás fölé.

Sokat elárul az előadás vállalt koncep-
ciójáról a színház röplapja, amely azt
hangsúlyozza, hogy Tasso nem a herceg-
ségben uralkodó viszonyok ellen lázad,
mert túlságosan jól tudja, hogy csak ezek
teszi lehetővé és biztosítják az ő al-
kotómunkáját, de több lehetőséget köve-tel
a társadalmi életben való tevékeny és
hatékony részvételre. Nem kétséges, hogy
ez a kiemelt gondolat benne van a műben.
Előtérbe állítását azonban, véleményem
szerint, nem annyira Tasso jelleme,
helyzete, mint a dráma aktuális-nak vélt
irodalompolitikai vonatkozása, az előadás
által közvetített irodalompolitikai üzenet
indokolja.

A koncepciójában korszerű előadás
stílusában is az. Solter maximálisan kerüli a
romantikus pátoszt, a dialógusok, viták és
kitörések visszafojtottsága a konfliktus
drámai tartalmát erősíti. Ez a racionális
játékfelfogás, ami Christian Grashof
karcsú, vibráló idegzetű kamasz-Tassóját
jellemzi, segít a nézőnek abban, hogy a
történelmi és pszichológiai esetleges-
ségektől elvonatkoztatva a probléma
egyetemes, máig aktuális lényegére
koncentráljon. Ugyanakkor, az ettől való
eltérés - amire Tasso önuralmának
elvesztésekor kerül sor - bennünket,
nézőket is megzavar, kizökkent. Feltéte-
lezem, hogy a rendezőnek éppen ez volt a
célja a jelenettel, azért szítja olyan
végletesen magasra hőse szenvedélyét a
felismerés órájában, amikor egyszercsak
felborítja a szobájában levő asztalt, le-köpi
a szobrot. A költő hisztériájának ez a
megnyilvánulása azonban, úgy érzem,
nemcsak a higgadtabb hatalom győzelmi
esélyeit növeli (indokoltan), de túlságosan
sötét árnyékot vet a költőre, miközben
veszélyezteti az előadás egyéb-ként
töretlen stílusegységét is.

A színpad az előadás kezdetén majd-
nem naturálisnak tűnt. A mellszobrokkal
ékesített sétány, a bárányfelhős kék ég, a
színpad fehér kerete és a lányok hófehér
ruhája - mindez egy hagyományos, idilli
világ kelléke. Csak később derül ki, hogy
az idill rekvizitumai az erősei stilizált
játéktér alkotóelemeiként jelentek meg a
színpadon. Az elkövetkező jelenetekben a
fehér vászonfalak egész rendszere kerül
bevetésre, s az egymás mögött sorakozó
hófehér kulisszák egy hatalmas
fényképezőgép redőnyrend-szereként
keretezik a képet. A kék ég ekkor már
nem dekoráció, hanem a fel-villantott
távlat. És amikor a vászon-falak esztétikus
térrendszerében egyet-len fehér-arany
szék jelenik meg díszlet-ként, nem tudok
nem Schaár Erzsébet kompozícióira
gondolni. S hol vagyunk már a látvány
idilljétől a negyedik fel-vonásban, amikor
a dráma forrpontján egyetlen intésre
leomlanak a vásznak, meztelenül hagyva
sötét tartóárbocaikat, s ezzel magát a most
már kíméletlen nyerseséggel világító
színpadi apparátust. Nem a földhözragadt,
földi realitás, ha-nem a drámai gondolat
szabja meg a díszletelemek és kellékek
méretarányát is. Az első felvonás
konvencionális mellszobraival később,
Tasso szobájában, egy sokszorosra
nagyított s ezáltal emberi arányaitól
megfosztott kőszobor felesel. A költők
emlékművével - a megköpdösödött,
ledöntendő bálvány. Joggal emel-te ki az
előadás erényei közül Rainer Kerndl a
Neues Deutschlandban a gondolati
tisztaság és a művészi szépség, az
esztétikum egymásra ható, egymást fel-
tételező és erősítő találkozását.

*

Tizenkét színházi este - kötetnyi
újságcikk, kritika, archív anyag és interjú
szakmai segítségének igénybevétele után
is - kevés ahhoz, hogy a külföldi kritikus
megrajzolja Berlin színházi tér-képét, és
végül is érdembeli összegezés-re, az
elemzésekre alapozott, differenciált
értékelésre vállalkozzék. Még a vezető
színházak profilját felvázolni sem könnyű,
amikor a látott, gondosan szelektált
előadások élménye áthúz minden pre-
koncepciót. És nemcsak azért, mert a
véletlen úgy hozta, hogy a Berliner En-
semble-ban láttam a legrosszabb, legér-
zelmesebb előadást és a legerőteljesebb
politikai színházat; a Deutsches Theater-
ben pedig a stilizáció szürrealista mese-
remekét - és a legkorszerűbben értelme-

zett, realista klasszikust. Hanem azért,
mert a színházak eleven organizmusa év-
adról-évadra, előadásról-előadásra válto-
zik. Még a Volksbühne színházi szemlé-
lete lenne a legkönnyebben körvonalaz-
ható, de erre sem vállalkozhat, aki nem
ismeri munkájuk folyamatát, a
színvonalemelkedést és
színvonalingadozást, ami a produkciókat
szükségszerűen és az egybehangzó
vélemények szerint jellemzi; aki nem látta
az elmúlt évad szenzációjának számító,
sokat vitatott kortársi drámasorozatot,
vagy a Nemzetek Színházának műsorán
szereplő klasszikust, A vadkacsát.

Mert éppen ez a vendéget elkáprázta-tó,
de a résztvevők és bírálók által is elismert
sokrétűség a berlini színházi élet
legjellemzőbb erénye. Ha létezik
egyáltalán közös nevező, amely ezt a
sokarcú színházat, az előadások széles
skáláját egységbe fogja - az legfeljebb a
brechti örökség meghatározó jelenléte,
felhasználásának igénye lehet. Ez a mai
színházi felfogás szerint értelmezett örök-
ség már nem a Berliner Ensemble mono-
póliuma, nem szorítkozik sem a művek-
re, sem megmerevedett, mesterségesen
konzervált, muzeális értékű előadásokra,
vagy azok precíz másolatára, sem a teóri-
ák alázatos és dogmatikus követésére.
Inkább talán a színházi összművészet
jelenléte, fontossága, a modern színház
Gesammtkunst-jellege az, ami meghatá-
rozó. És ami a legfeltűnőbben a legem-
lékezetesebb előadások látványában, a

színre hozott művek teatralitásában nyi-
latkozik meg. De ez a látványszínház,
ahogy Berlinben értelmezik, nem ön-célú
szépségre, harmóniára, hanem mindenkor
a drámaelemzés eszmei konklúziójának
vizuális megfogalmazására törek-szik. Ezt
éreztem a díszlet és a jelmez
megnövekedett fontossága mögött, a
színek és formák tartalmi - tehát közlő és
hangulatfestő - funkciójában, a kore-
ográfia és a tömegmozgás hangsúlyozott
szerepében is. Ez a fajta, a drámához
kötött, abból születő, gondolati indítékú
és gondolatokat ébresztő teatralitás az,
amit a Coriolanus és a Sárkány, a Torquato
Tasso és az Amphitryon közös erényeként
dicsérhetünk. (Lenne ezen kívül még egy,
a legjobb előadásokra jellemző esztétikai
jegy, de azt sem merem írni. Mert
napjainkban már pedagógiai-kritikai köz-
helynek számít, holott nem az. Az elő-
adásoknak a belefektetett energiák ered-
ményeként született, mozdíthatatlan fe-
gyelmére, a színházi gépezet hibátlan
működésére gondolok ...)



színháztörténet
Azt mondják - s részben magam is

tanúja voltam -, Berlinben rengeteg a
színházi kezdeményezés, a nézőtéri ankét
és az előcsarnokban rendezett elő-adás.
Sokoldalúak az egyes művészek is:
Manfred Wekwerth Coriolanusától egye-
nes út vezet a III. Richárdig, de már Solter
Tassója és Amphitryonja másféle rendezői
kézjegyeket mutat. Strassburger a maga
filozófiai vitáit két síkon - Diderot
szavával színészként, Gozzi mesejáté-
kában rendezőként folytatja. Dieter Mann,
akinek lázas-lázadozó, de végül is
védtelen Edgar Wibeau-járól egy ország
vitatkozott, s akinek akrobata moz-
gékonysága egy kirobbanó színészegyé-
niség alapvető kifejezési eszközének tűnt,
a Tasso minisztereként valósággal
megzabolázza saját mozgékony arcvoná-
sait, hidegen kimértté, ridegen fegyel-
mezetté és félelmetessé válik. A realista
játékstílust itt Dieter Mann színpadi
anyanyelvének hisszük, holott Besson
Sárkányában a polgármester fiakén, éppen
stilizált karikatúrájával, groteszk
gesztusainak fogalmiságával aratott ma-
radandó sikert. S mindez még csak nem is
egy nagy pálya egymást követő állomá-
saiként értékelhető: hétfőn a színész egyik
arcát és stílusát, kedden a másikat látjuk.

Dieter Mann és a hozzá hasonló te-
hetségek feltétel nélküli színészi
átlényegülésükkel bizonyítják, hogy
tökéletesen bele tudnak helyezkedni egy-
egy jelentékeny rendezőnek a darabról
alkotott víziójába. Ami pedig azt a
bizonyos rendezői víziót illeti, amelynek
komplexitásából a vizualitást ragadtam ki
az imént - berlini tapasztalataim megint
csak arról győznek meg, hogy a szuverén
színházi világ megteremtése, az esztéti-
kum felragyogtatása rengeteg munkába
kerül, és a kor szellemi szintjén vállalt
drámaolvasással kezdődik.

MÁNDI TERÉZ

A Tanácsköztársaság
színháza

A magyar színház történetében jelentős
dátum az 1919. március 22. A Népbizto-
sok Kormányzótanácsa ekkor vette köz-
tulajdonba a színházakat. A rendelet
végrehajtásával megbízták a Közoktatás-
ügyi Népbiztosságot és egy kilenctagú
bizottságot, amelynek feladata lett úgy
irányítani a színházak műsorát, hogy le-
hetőleg forradalmi és szocialista tenden-
ciájú darabok kerüljenek műsorra ... A
Vörös Újság a rendelet kommentálására
írja: „Mit jelent ez? Azt, hogy mindama
javak közül, amelyeket a kommunizmus
felszabadít az első a színház, a kultúra
mindennél értékesebb kincse . . . a nép
legnagyszerűbb iskolája . . ." A közle-
mény beszámol arról, hogy a rendeletet
felolvasták a színházakban, és a közönség
nagy tapssal fogadta, valamint azokat,
akik forradalmi költeményekkel vagy
magyarázó előadással vezették be a hír-
adást. A Nemzeti Színházban Beregi
Oszkár, az Operában Bakó László, a
Vígszínházban Góthné Kertész Ella és
Góth Sándor, a Király Színházban Gábor
Andor beszélt.

A következő, március 27-i rendelettel
leszállították a dolgozók számára a szín-
házjegyek árát. A jegyek kétharmad része a
Szakszervezeti Központ jegyelosztó
irodájába került. A színházak pénztáránál
is árusítottak leszállított áru jegyeket
szakszervezeti igazolvány ellenében.

A színházjegyek korlátozásának negatív
eredménye is volt. Hosszú sorok kí-
gyóztak a pénztárak előtt, és lassanként
kialakult az üzérkedés a jegyekkel, amit
büntetni kellett. A jegyárak csökkentése
másrészt a tantiemek csökkentését is je-
lentette, ezért - hogy az írókat és zene-
szerzőket ne érje károsodás - felemelték a
tantiemeket.

A budapesti és vidéki színházak igaz-
gatói egy március 3o-i határozat szerint
mint fizetett alkalmazottak maradhattak
helyükön.

Megfelelő emberek a megfelelő helyen

A Magyar Színpad című színházi és
zenei napilap nemcsak a műsorokat kö-
zölte, hanem cikkeket írt az új színházról,
új közönségről és a műsortervekről.

Megemlékezett a Thália megszűnésé-nek
tízéves évfordulójáról: „Soha nem volt
olyan aktuális az emlékezés erre az úttörő
munkára, mint most, amikor arra van
szükség, hogy minden drámai szín-ház
folytassa azt, amit a Thália elkezdett."

Portrékban vagy nyilatkozatokban mu-
tatták be az új vezetőket: Lukács Györ-
gyöt, Reinitz Bélát, Balázs Bélát. Lukács
Györgyről elmondták azt, hogy A modern
dráma című könyvével már fiatalon
akadémiai díjat nyert, német egyeteme-
ken tanított, járt a Szovjetunióban, és most
„elindult a magyar Lunacsarszkij
kultúrvonata, és viszi majd az új kultúrát
vidékre is". „Az előtérbe lépett Reinitz
Béla, a Népszava zenekritikusa, most
megvalósíthatja, hogy a klasszikus zene
elkerüljön a tömegek közé, és érvénye-
sülhet Beethoven IX. szimfóniájának
schilleri szózata: milliók kultúrája lesz az,
ami eddig csak tízezreké volt!" A zenei
direktórium élére Reinitz, Baj-tök és
Kodály kerültek. Százhúsz munkás-
hangversenyt vettek tervbe, vígoperát a
Fővárosi Orfeum helyén, vidéki kör-
utakat, iskolai hangversenyeket és zenei
középiskolát. - A prózai színházak szak-
osztályának vezetője Balázs Béla lett.
Bizonyos mértékig már ismerte a közön-
ség, hiszen 1918-ban már bemutatta az
Opera Bartók-Balázs : A kékszakállú herceg
várát. Balázs Béla 1919. április 24-én írja:
„Ha a népnek adjuk a színházat, csak
visszadjuk neki, mert a színpad nem
magányos művészegyéniségek ki-találása
volt. A színjáték a tömeglélek
megnyilatkozásaként keletkezett, s ezért
úgy különbözik minden más művészettől,
mint az egyéni akciók a forradalmaktól .. .
nyilvánvaló, hogy a kommunista szín-ház
a nép színháza kell, hogy legyen, nemcsak
abban az értelemben, hogy olcsó jegyeket
juttat a munkásoknak, hanem újra a
néplélek ünnepévé avatja a színjátékot."

Balázs Béla vezetésével művész-
csoportok, staggionék alakultak, melyek
járták a vidéket. Számuk lassanként
körülbelül harmincra emelkedett. Balázs
Béla rendeletére 25-25 ezer példányban
sokszorosították Somlyó Zoltán: Bölcsődal
és Vörös zászlókkal című verseit, valamint
Tóth Árpád: Az új isten című költeményét,
hogy a vidéki körutakon szétoszthassák.

A megfelelő vezetők ellenére is küzdel-
mes volt a munka. Lukács György április
14-én a Neues Wiener Journal tudó-
sítójának így nyilatkozott: „Egyelőre még
nehézségek vannak, de mi egyenesen
megyünk előre a kijelölt úton, hogy


