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Színházi találkozó
Nyugat-Berlinben

Nyugat-berlini utamra már eleve azzal az
eltökéltséggel indultam, hogy szín-
háznézőbe átrándulok az NSZK egy-egy
városába is, de úgy esett, hogy a városok
jöttek elibém, mert épp akkor, tavaly
májusban pergett le az évente ismétlődő
nyugat-berlini színházi találkozó, melyre -
bejárva a német nyelvterületet - egy tíz
színikritikusból álló zsüri pontozási
rendszerrel szemeli ki az évad legjobb tíz
előadását. Előfordul, hogy a rendezőség
megvétózza a zsüri döntését, ha
megítélése szerint anyagi vagy technikai
nehézségek folytán egyik-másik
produkció a Freie Volksbühne irdatlan
színpadára sérülés nélkül nem plántál-ható
át; ezúttal azonban a zsüri eredeti listáján
ilyesfajta csorba nem esett.

Tudja jól a zsüri, hogy nem csalhatat-
lan, és tudják mások is; háborog is a sajtó,
hogy mért ez, és mért nem az, mire a
mentség a termés bőségével szemben a
tízes szám végessége, melynek zárt körén
óhatatlanul is kívül reked számos jó
előadás.

A sajtó becslése szerint, bár nem újí-
totta meg, de változatos színekkel ugyan-
csak gazdagította az 1977-es esztendő is a
színházművészetet.

A javarészt klasszikusokból álló mű-sor
a következőképpen alakult:

Goldoni: Két úr szolgája, a Württem-
bergische Staatstheater Stuttgart elő-adása
Niels-Peter Rudolph rendezésé-ben;

Goethe: Faust I - I I . , a Württember-
gische Staatstheater Stuttgart előadása
Claus Peymann és Achim Freier rende-
zésében;

Euripidész : Medeia, a frankfurti Schau-
spiel előadása Hans Neuenfels rendezé-
sében;

Lessing: Minna von Barnhelm, a Münch-
ner Kammerspiele előadása Dieter Dorn
rendezésében;

Ibsen: Hedda Gabler, a bochumi Schau-
spielhaus előadása Peter Zadek rende-
zésében;

Shakespeare : Othello, a hamburgi Deut-
sches Schauspielhaus előadása Peter
Zadek rendezésében;

Atlantis (kollektív produkció), a bo-

chumi Schauspielhaus előadása Augusto
Fernandes rendezésében;

Karl Valentin: Kényszerképzetek, a

hamburgi Deutsches Schauspielhaus elő-
adása Rolf Glittenberg rendezésében;

Ibsen: Hedda Gabler, a nyugat-berlini
Schiller Theater előadása Niels-Peter
Rudolph rendezésében;

Shakespeare's Memory (kollektív pro-
dukció), a nyugat-berlini Schaubühne
előadása Peter Stein rendezésében.

Jegyhez jutni nem lehetett - érték is
miatta éles támadások a rendezőséget.
Papírjaimra megnyíltak ugyan előttem a
színházi kapuk, de mire a hivatalról
hivatalra futkosás bürokratikus útját
megjártam, az egy-két alkalomra kitűzött
előadások jó része már lefutott. Mégis,
hogy a találkozó képe kikerekedjék, a
kritikák, a rendezői és színészi nyi-
latkozatok összevetéséből arról is sze-
retnék néhány szót ejteni, amiről nincs
személyes tapasztalásom.

A Faust I - I I . két estét kitevő, tízórás
játékidőre fölpörgetett előadás volt, mely
egyszerre sziporkáztatta a kispolgári
tragédia, vásári komédia, daljáték, antik
versdráma és misztérium színeit. És ez a
tarka, szórakoztató színházasdi, mely a
mű eddig nem is sejtett, sok-sok komikus
elemét is elővillantotta, a Faust-nak azt a
merészen szép, politikusan át-és
továbbgondolt értelmét hámozta ki, amit
Peymann, a rendező így fogalmazott meg:
„A két rész egyetlen szerves egész, egy
értelmiségi utazása az időben: saját
előtörténetünk egészen a polgár mai
világuralmáig, ahonnét azonban már jól
látható ennek az uralomnak vége is.";

a Két úr szolgájáról viszont az derült ki,
hogy nem is olyan derűs komédia, mint
hitte az ember. Az ócska, fekete öltöny-
ben, borostásan, egyik urától a másikig
futkározó, agyonpüfölt, éhkoppon maradt
Truffaldinóban egyesek szerint a rendező
a jogok nélküli proletár és a sorsára
hagyott munkanélküli mai alak-ját
formálta meg éles, keserű humorral;

a Medeia legalábbis az eredeti euripi-
dészi botrány erejével hatott modern kör-
nyezetbe komponált alakjával. Egyik
kritikusa „provokáló színpadi pamfletnek"

nevezte, melyben Medeia tragédiáját egy
szexmániás, családidegen férfi-világgal
szembesíti a rendező;

Karl Valentinről, a Kényszerképzetek
írójáról mi nem sokat tudunk; az NSZK-
ban Chaplinhez vagy Grockhoz szeretik
hasonlítani a század első felének e bajor
származású színészíróját, aki irgalmat

lan groteszkjeiben a nyomasztó polgári
életmóddal járatja a halálos táncot. Az
előadásban a rendező a nyomasztó családi
szatírát a káoszban, jajban, szégyenben
leélt pusztulás víziójával még az
eredetinél is sötétebbre színezte;

az Atlanlis írott szöveg nélküli kollektív
játék, melyben tizenkét fantázia-dús
színész vall saját élményeiről, tudat alá
nyomott vágyairól és gondolatairól; a
spontaneitás eleven élményével hatott a
sok apró drámává kerekedő előadás.

Füttykoncert és tapsorkán

Minna von Barnhelm „Hozzá képest mi
csak barbárok vagyunk" - mondta Goethe
önmagára és Schillerre gondolva
Lessingről, aki a harmincéves háború vá-
góhídján kétszázötven fejedelemségre
trancsírozott Németországban a 18. szá-
zadi felvilágosítók hevületével támadta a
szétdaraboltságot, a hűbéri viszonyokat,
az önkényt, az idegen udvari szellemet és
a háborúskodást. Akárcsak a mi fel-
világosodásunk írói, ő is az irodalomban
és a színházban látta az emberek jobbítá-
sának eszközét, és a tunyaságba süppedt
polgárság mozgósításától várta a nemzeti
újjászületést, az egység helyreállítását és a
leszámolást a hűbéri viszonyokkal. Ezért
ír hősök és fejedelmek helyett polgárokról
szóló drámákat, és ezért írja az első német
polgári vígjátékot, a Minna von Barnhelmet
is, mely előtt még ma is haptákba vágja
magát mindenki a német kultúrkörben.
Bár én még középiskolás koromban
legnagyobb germanistánk, Turóczi-
Trostler József tanítványaként e
„megszentelt" szövegen tanultam a tiszta
irodalmi német nyelv fortélyos szabályait,
a darab nem tartozik a nálunk is közismert
európai drámakincshez; szólnom kell róla
tehát néhány szót, mielőtt az előadást
ismertetem.

A Minna az eleven aktualitás, a hétéves
háború témájából meríti konfliktusát;
alakjainak sorsa szétválaszthatatlan a 18.
századi Németország nemzeti, társa-dalmi
és politikai eseményeitől.

A darab előzménye, hogy II. Frigyes a
hétéves háborúban megtámadta és el-
foglalta Szászországot. A férfi főszereplő,
Tellheim porosz őrnagy még a háború
alatt beleszeretett Minna von Barnhelm
szász kisasszonyba, akivel azonban a nagy
csatazajban szem elől tévesztik egy-mást.
De Minna szerelmesének keresésére indul,
és meg is találja őt egy berlini fogadóban.
Tellheimet azonban, aki egy
lelkiismeretével összeegyeztethetetlen
parancsot csak önkényes enyhítéssel haj-



tott végre, időközben megvesztegethetőség
vádjával nyugalomba küldték, és most
megalázott, vagyona vesztett ember-ként
nem akarja menyasszonya sorsát saját
elnyomorodott életéhez láncolni. Minna
azonban nem hagyja magát, okos asszonyi
cselekkel túljár Tellheim eszén, s a
fiatalok egymáséi lesznek. És ez a há-
zasság a humanista Lessing békehitval-
lása: csak a fejedelmek, az egymásra
uszított népek azonban nem akarnak há-
borút - lám, milyen szépen megértik és
szeretik egymást.

Dieter Dorn, a K i s p o l g á r o k és a Tavasz

ébredésének neves rendezője, mint mindig,
itt is lelkiismeretesen ragaszkodik az ere-
detihez. Egyetlen szó se marad ki, de be se
toldatik, a felvonásvégeken legördül a
függöny, a korhoz hű a jelmez, a
berendezés és minden egyes kellék -
Minna utazókosaraitól egész a reggeliző-
készletig. A rendező nem zúdít zenét és
csingilingi klapanciákat az előadásra, nem
idegeníti el és nem veszi „bájos" rokokóra,
mégis - vagy tán épp ezért - Lessing
kétévszázados humorán mind-untalan
jóízűt nevet a közönség. Pedig az előadás
egy kicsit vontatott, mert - számomra már
szokatlanul -- akárcsak nálunk az 50-es
években, tele van fölös-leges fizikai
cselekvések-kel: a színészek hosszan
kicsengő hangsúlyokkal játszanak, a néma
szolgaszemélyzet szüntelen térül-fordul,
fehérneműt számol és rámol, sepreget,
viszi és hozza a tálcákat, udvariasan
hajlongva várja, hogy ebéd után az asztalt
leszedje. A játéknak ez a naturalizmusa,
mely többé-kevésbé a további előadások-
nak is sajátja volt, szemmel láthatólag
tetszik itt a közönségnek, mert minden
ilyen külön kis játékocskát felcsattanó taps
fogad.

Ezek után- és bizonyos tekintetben ez
igaz is - kissé ósdi előadást gyaníthat az
olvasó. Ámde kárpótlásképpen, a mo-
dernizálást a belsőbb régiókban óhajtván
végrehajtani, a rendező kiolvasott
Lessingből egy felette felkapott modern
motívumot, amikor a két főszereplő
konfliktusában (Helmut Griem és Cornelia
Froboess alakítása) férfi és nő egész
Albeeig vezető gyilkos párharcát is áb-
rázolja. A jó befejezés ilyenformán ko-
rántsem olyan jó, mindkét szereplő meg-
verten, játszmát vesztve és néminemű
lehangoltsággal hajtja fejét a házasság
jármába, egy életfogytiglan tartó mara-
kodás felhőit vetítve jövőjük égboltoza-
tára. Ez a felfogás érdekes színt kever az
előadásba, de persze a lessingi béke-
himnusz érvényességét egy másik szféra,

a magánélet aspektusából kérdésessé
teszi.

Az előadás elképesztő sikere, a hideg-
háború újra fenyegető hangulatában, a
béke és a népek barátsága melletti de-
monstráció is volt - a progresszív olda-
lon; a reakció pedig bizonyára a német
egységnek Lessing szellemétől ebben az
értelemben olyannyira idegen, jobbos
értelmezését hallotta ki az előadásból.

Othello
Zadek rendezéséről, a BITEF-et követő
hazai visszhang után csak annyi mon-
dandóm maradt, hogy odakinn is a bot-

ránkozás vagy a szertelen rajongás vi-
haros széllökései kísérik minden elő-
adását. Hamburgban végül is kudarcba
fullasztotta a polgárváros felháborodása,
de Nyugat-Berlinben sem lehetett ponto-
san kivenni, hogy a bravók és tapsok
hangjai olvadtak-e füttykoncertbe vagy
fordítva volt. S feledhetetlen élmény: a
szereplőgárdában is volt annyi kurázsi,
hogy a közönségnek visszafütyüljön.

A két Hedda Gabler
lbsen egy új kritikai realista ábrázolás-
mód szárnyán egyre magasabbra emel-
kedik az NSZK színházi égboltozatán,

Helmut Griem és Cornel ia Froboess a Minna von Barnhelm című Lessing-darabban



miután felismerték benne a polgári élet-
forma csődje és a neurózistól szétmart
modern ember ősének ábrázolóját. A 70-es
évektől kezdve egymás után került színre A
népgyűlölő, a Peer Gynt, a Kísértetek, a Nóra,
A vadkacsa és számos változatban a Hedda
Gabler, akinek sex appealjét a nő
társadalmi, biológiai és pszichológiai
problémáinak a századvégtől mind a mai
napig megoldatlan, sőt egyre bonyolódó
kérdése konzerválja immár száz esztendeje.

Mintha nem is egyazon műről lenne szó -
a találkozó két előadása olyannyira elütött
egymástól.

Lássuk előbb Zadeket, aki nemcsak az
Othello, hanem a Hedda után is zsebelhetett
be füttyöket; most tán épp azért, mert a
klasszikusokat elevenen nyúzó,
zabolázhatatlan hírű rendező ezúttal túl
szelídnek és konvencionálisnak mutat-
kozott. Bár a cselekményt-bántó anakro-
nizmusokat buktatva fel - az 50-es évekre
tette, mégsem az elmúlt idő perspektívá-
jából közelített a műhöz, s szemmel lát-
hatóan nem akart mást, mint egy határozott
koncepción belül Ibsent játszani, polgári
módon, szolidan.

Gisela Stein és Georg Corten a Hedda Gablerben (Schiller Theater, Nyugat-Berlin)

ler tábornok leánya ő, aki bár telve van az
önmegvalósítás vágyával és tán alkotó
energiákkal is, egy tartalmatlan és idő-
szerűtlen életforma hordozójaként csak az
unalomra, a semmire képes. Nem készült
fel ugyanis semmire, hacsak arra nem,
hogy e belső ürességet burkoló szépségben
reprezentáljon.

Látszat és lényeg ellentétét hivatott le-
leplezni az óriásivá tágított, gyönyörű
környezettel szemben az emberek törpe-
sége és belső csúfsága. Rosel Zech ábrá-
zolásában már maga Hedda is ezt az el-
lentétet hordozza. Jólnevelt, halk, úri
lényéből néha durván reszelős torok-
hangok törnek föl, arca eltorzul, lágy
mozdulatai darabokra hullnak. Legna-
gyobb döbbenetünkre, egyszer, mintegy
véletlenül, cipője orrával, villanásnyi
gyorsasággal hasba rúgja Elvstednét, az-
tán, mintha mi se történt volna, bájosan
cseveg tovább.

Ennek ellenére Zadek együtt érez Hed-
dával, és megérti tépett lelkének torzu-
lásait, sőt, rokonszenvét a többi szereplőtől
se vonja meg: Tesmant jelenték-
telenségéért, a gyönyörű és elegáns Elv-
stednét pedig önállótlanságáért sajnálja.
Brack nem más, mint a tipikus „úriember"

a darabban, aki tudja, hogy mit követel a
társadalmi konvenció egy unatkozó
fiatalasszony mellett.

Lövborg - Wildgruber alakításában -
hízásnak indult, lompos alakjával, félre-
csúszott nyakkendőben, zakója kinőtt
ujjával egy suta, társadalmon kívül rekedt,
meghasonlott és kiégett embert játszik, aki
gyengeségéért saját magát is megveti. Se
romantikus szerelmes, se szép, se hős, és
zsenije se igazolódik be meggyőző erővel.
És ebben találja meg Zadek Hedda
tragédiájának azt a nehezen fellelhető
fordulópontját, amely környezetének
kisszerűsége, saját életképtelensége és
ürességének tudata mellett a pusztítás
démonát szabadítja el benne. Lövborgban
is csalódván, most már úgy érzi, hogy az
áhított nagyságot és szépséget sosem érheti
el. Ezért eszi be ma-gát boldogtalan
lelkébe, mintegy kár-pótlásképpen, a szép
halál monomániás gondolatának hamis
tudata. De Lövborg nem főbe, hanem
hasba lövi magát, ami gableri mértékkel
nem szép, hanem csúf halál.
Fölöslegességének tudatában és a szorító
helyzet hatására ezért is kell Heddának
szépen, egy fejlövéssel meghalnia. S
amikor széthúzzák a sötétzöld
bársonyfüggönyt, Gabler tábornok képe
alatt, annak szinte kiegészítő részeként,

Az előadás szép volt; és ez itt most nem
semmitmondó dicséretnek szánt jelző,
hanem a felfogás lényegére utal, mert e
szépséget Zadek a polgári életforma alatt
erjedő ibseni élethazugság megmutatására
használja föl.

A minden irányban s egészen a zsinór-
padlásig tágított színpad a legfinomabb
szecessziós ízlés dús fantáziájával díszített
kör alakú szalont ábrázol. A mély-vörös
tapétával burkolt falak közt süppedő vörös
szőnyegek, bársonyterítők, lila
plüssdívány, selymes párnák, szórt fényű
állólámpák és csillárok elomló szépsége
fölé a levél- és indamintás mennyezet
festett üvegharangja borul, s ugyanilyen
ajtó nyílik a bágyadó fantáziakertre. A
szalont a hátsó színpad öblös garnitúrájától
két égre meredő, aranyfejes fekete
márványoszlop s közöttük sötétzöld, dús
redőzetű bársony-függöny választja el,
mely plafonig hosszabbítva a kertajtó elé
is elhúzható. Az ebédlő falán, a nézőkkel
szemben, élet-nagyságot is meghaladó
olajfestmény függ: Gabler tábornok lovon;
s Hedda időnként felé fordulva megáll egy
pillanatra, hogy így vésse eszünkbe: Gab-



káprázatos estélyi ruhájában a gyönyörű
tetem dekoratívan omlik el a kanapén.

Niels-Peter Rudolph viszont, az NSZK
legprogresszívebb színháza, a stuttgarti
Staatstheater rendezője, egy csúf Hedda
Gablert állított színpadra a Schiller
Theaterben. Ahogy Zadeknél a szépség, itt
e rideg, sivár csúfság a darab
értelmezésének kulcspontja. Mert Rudolph
Ibsen társadalomkritikáját egészen
napjainkig gondolja végig, s meg-
hökkentően merész, groteszk előadásában
egy értelmetlen, parazita osztály de-
formálódását és dekadenciáját a lezüllés és
kóros elkorcsosulás immár befejezett
állapotában ábrázolja.

A színhely egy fekete faburkolat fölött
szürkésfehérre mázolt, elhanyagolt, pisz-
kos, hallféle helyiség, ahonnét rozoga
lépcső vezet fel a hálószobába; kofferek,
székek összevissza hányva, s az üveg-ajtó
mintha egy szürke égcsücskére néző
lichthofra nyílna.

Míg Zadek együtt érez Ibsen alakjaival,
Rudolph gyűlöli őket és megveti;
emberszabású lényeket hiába keresnénk a
színpadon. Jule néni egérarcán szüntelen
vigyor, s kuncogva csámcsog Hedda
állapotán; a három férfi egy-egy felpuffadt
testű óriás kretén. Tesmant, aki néha durva
hangon förmed rá Heddára, majd
összevissza fogdossa, s a fenekére ver, egy
fikarcnyit se a tudomány, csak a hatalom
érdekli, amit elérhet általa; Lövborg
magasra felnyírt, lapos koponyája, zsíros
hangja inkább felfújt hólyag, mintsem
zseni benyomását kelti; a dagadt Brack,
többnapos vízihulla színre mázolva Hedda
lövésétől úgy halálra rémül, hogy térden
kúszik be az ajtón, majd hózentrógerra
vetkőzve szemrebbenés nélkül tűri, hogy
Hedda odadörgölőzzék, és lábát
combtövig megmutogassa. A nagy mellű,
nagy fenekű, buta tehén Elvstedné
bárgyún röhécsel, folyvást izeg-mozog,
felborul a székkel, szoknyája alá felnyúlva
igazgatja harisnya-kötőjét, és reggeli
tornagyakorlatokat végez idétlenül.

És e szörnyetegek közt szörnyeteg-ként
él Hedda Gabler (Gisela Stein ala-
kításában), a „femme fatale", az unatkozó
és végtelenül unalmas „végzetes asszony"

karikatúrája, aki nem megy, ha-nem
előrevonaglik, aki esztelenül tányérokat
lövöldöz le a kredenc tetejéről, bukfencet
hány, a szekrény tetejére kuporodik, és
feloszlott személyiségének
beszámíthatatlanságában égeti el az ira-
tokat, nyom revolvert Lövborg kezébe, s
öli meg magát.

A röhögtető, csúf komédia bevégezte-
tett, és nem fáj a szívünk semmiért: a
kézirat bizonyára tudománytalan kók-
lerség volt csupán, Lövborg egy hólyag,
Hedda pedig beszámíthatatlan. Tesman és
Elvstedné viszont megérdemlik, hogy
életfogytiglan egy értelmet-len szövegen
bütyköljenek.

Bár ez az előadás is apró kis játékoktól
hemzseg, ami roppant hosszúra nyújtja
(széktologatás, vízhordás, kalocsni le-
mosása, Brack sáros nadrágjának puco-
válása, Tesman és Hedda földön hemper-
gése a nászút említésekor stb.), felfogásá-
nak újszerűsége lázas izgalmat kelt, és
csúfsága nekem jobban tetszett, mint a
másik Hedda Gabler szépsége. Mert lehet,
hogy nem Ibsent láttam, hanem az ibseni
világ ad abszurdum vitt karika-túráját, de
a rendezőnek mersze és tehetsége volt
hozzá, hogy Ibsen ürügyén, pontosan és
következetesen végiggondolt előadásban
egy pusztuló világnak önnön torzképét
felmutassa. Ibsen vagy nem Ibsen - egy
remek színpadi szatíra élvezője voltam.

Egy kis kitérő
Hogy Niels-Peter Rudolph rendezői
karakterére több oldalról derüljön fény,
most megszakítom a beszámolót, mert ide
kívánkozik a Ványa bácsi, melyet talál-
kozón kívül, ugyancsak az ő rendezésé-
ben láttam a Schlosspark Theater szín-
padán.

Nem tudom, melyik előadás volt előbb,
következésképpen azt sem, hogy
heddásította-e a Ványa bácsit Rudolph,
vagy ványásította-e a Hedda Gablert, de
tény, hogy a két előadás rendkívüli ha-
sonlóságot mutat föl, ami arra vall, hogy a
rendező nem véletlen ötletekkel, ha-nem
következetesen végiggondolt világ-látással
él, amikor a polgári létformától torzult
drámai személyeket színpadra viszi.

Akárcsak a Hedda Gabler, ez az elő-adás
is funkcionálisan csúnya volt. Nem a
pusztuló szépség melankóliája hatotta át,
hanem az egész világgá tágított szá-
zadvégi Oroszország értelmiségének éle-
tén érzett felháborodás.

A piszkosfehér ajtók, a málló vakolat. a
kiselejtezett irodabútornál is ócskább
berendezés, a pianínóra vetett mocskos
lepedő - a teljes elsivárosodás képét mu-
tatja. Hinta helyett egy durva kötél szel át
horizontálisan a színpadot, s Jelem
Andrejevna azon csúszkál kezével jobbra-
balra, amikor unja magát; a tornácot
gúnyoló hátsó színpadot oszlopok he.

lyett piszkoszöld falécek szabdalják da-
rabokra, s mögöttük a napégette puszta
tarló nem sok jót ígér.

A játék stílusa itt is - naturalizmus, de a
sok-sok tevékenykedés - mint a sem-
mittevésre kárhoztatott lelkek hisztériából
fakadó pótcselekvéseinek sora - itt
szituációt jellemez és embereket.

Bár alakjait sem nem gyűlöli, sem nem
karikírozza annyira, mint a Hedda Gab-
lerben, a figurák többsége itt is groteszkbe
hajlik. A rongyos, lomposan csoszogó
Ványa bácsi toporzékol, handabandázik, s
már pocakot eresztett; vörös, kopaszodó
fejebúbját egy négy csücskén csimbókra
kötött piroskockás zsebkendő csúfítja
még jobban el. A második felvonásban
minduntalan szét-nyíló, hosszú,
piszkosfehér hálóköntösben vall
szerelmet Jelena Andrejevnának, s a
kudarc után a belépő Szonyát vonja
magához polipkarjaival, hogy nyálas,
tapadós csókot nyomjon az undorodó
szájra. Nemcsak a pisztoly, az emberek
minden cselekvése célt téveszt ebben az
előadásban.. .

A magas, csontos, barázdált arcú Szo-
nya félretaposott sarkú férficipőt hord, fél
harisnyája harmonikázva bokájára csüng,
és átszellemült csókot lehel a székre,
mely Asztrov ülepétől még ki se
hűlhetett; Asztrov pedig suta, kiégett
ember, akiből rég elszállt már a lélek, s
most száraz pedantériával tart tanári kis-
előadást a pusztuló erdőről; Jelena And-
rejevna se igazán szép, se igazán elegáns,
s szavaiba, mozdulataiba elég sok bántó
durvaság vegyül.

Ezek közt az emberek közt Szerebr-
jakov se tűnik sokkal hitványabbnak, mint
a többiek. Sőt, minthogy erről a Ványa
bácsiról aligha tételezzük fel, hogy
szerencsésebb körülmények közt nagy
ember lehetett volna belőle, hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy ő is csak annyira
vihette volna, mint rokona, a
tudósimitátor.

De a többiekkel szemben, Ványa és
Szonya legalább érezni és szenvedni tud-
nak még, s jellemük fejlődésre kész: sú-
lyos, kopogó szavakkal, handabandázás
nélkül, mozdulatlanságba dermedve, most
már tudatosan vállalják elpocsékolt életük
és terméketlen munkájuk örökös terhét.

„Forog a sírjában Csehov" - mondta e
közhely német változatát egy mellettem
ülő idős úriember.

Az én Csehovom sem ez, én is jobb
szeretem a humorában néha könnyek közt
ellágyuló írót, de Rudolph előadása



meggyőzött arról, hogy színpadra állí-
tásának ez a mód is egyik lehetséges vál-
tozata. Sőt, tán az elmúlt idő perspek-
tívájából nézve, napjaink életigazságát
jobban közelíti meg ez a fölfogás.

És most térjünk vissza a találkozóhoz

A Shakespeare's Memory - e látványnak és
beszámolni valónak egyként kemény dió
- a shakespeare-i kor tudományos,
filozófiai, művészeti és politikai enciklo-
pédiája, melyet a társulat együttesen
alkotott, és Peter Stein rendezett meg.
Angol címének fordítása: Shakespeare
emlékezete. De értelmezhető úgy is,
hogy ne feledkezzünk meg emlékezni rá.

Nyilatkozataiban Stein azzal indokolta
e színházi nagyvállalkozást, hogy csak a
talányok és homályosságok eloszlatásá-
val jöhet létre Shakespeare-hez méltó
előadás, előbb tehát meg kell fejteni a
középkor vége-újkor kezdete rene-
szánsznak számunkra a középkorhoz
hasonlóan sötét világát, mert ez bomlik
ki előttünk Shakespeare műveiben.

Ahogy egyik kritikusa nevezte „e
maratoni futás Shakespeare világa körül"

hosszú előkészítő munka eredménye
volt. Az együttes előbb két éven át az
eredeti szöveget vetette egybe a for-
dítással, majd sort kerített a millió ho-

mályos fogalom tisztázására, végül pedig
tudósok és szakemberek bevonásával az
egész shakespeare-i életművet betűről
betűre végigelemezte.

E színházi szeminárium, piactéri ko-
média, tudományos revü és történelmi
kollégium ötvözetéből álló, két estére
szóló, több mint nyolcórás produkció
nem a Schaubühnén, hanem egy óra busz-
járásra, a spandaui filmatelier-ben került
színre. Minthogy a Ronconi, Strehler,
Mnouchkine térszínházát idéző játék a
járkáló közönség körében zajlik, nem
egyetlen színpad összpontosítja a figyel-
met, hanem a néző érdeklődésétől, lába
és feje erőnlététől, no és természetesen a
színészek vonzerejétől függ, hogy a
többségükben szimultán jelenetekből,
tülekedve-tolakodva mit választ ki magá-
nak az ember.

Tekintve, hogy az öt-hat alszámra
bomló jelenetek sokaságát - 8o-90 között
mindig összezavarodván - a magammal
hozott vaskos programfüzet ellenére,
még csak tisztességgel megolvasni se
tudtam, e híradásban csak az összeállítás
fővonalába eső részekre szorítkozom.

Az Álarcos komédia címre hallgató első
rész - ami Shakespeare korában még
mindennapos jelenség volt - fantaszti-

kus maszkok látványos felvonulásával
kezdődik, majd az óriási tér különböző
pontjain nyaktörő mutatványok salto
mortale, kézállás, kötéltánc stb. - tanús-
kodnak arról, hogy Stein is akkora ügyes-
séget követel társulatától, mint Shakes-
peare kora, amikor a színművész épp csak
hogy átlépett a vásári színjátszás
dobogójáról a dráma színpadára.

Ezután 15-16. századi angol népi já-
tékok derítik fel a nézőt vaskos humo-
rukkal - köztük a Három pásztor ama híres
története, melyben előbb jól el-
agyabugyálják a birkatolvaj Make-et,
aztán áhítatos lélekkel indulnak a kisded
imádására. És íme, szemünk előtt bugyog
fel a forrás, ahonnét Shakespeare jóízű,
népi jeleneteit meríthette.

Most a színészek asztalokat és padokat
tolnak össze a terem két hosszanti oldalán,
és egy kupafélében bor és valami
kalácsszerűség mellé végre letelepedhe-
tünk egy órácskára, míg a Bankettnek
nevezett második rész lefut. És egyszerre
csak a humanizmus és reneszánsz korában
közkedvelt dialógusok szem- és fültanúi
leszünk, amikor a padsorok között, két
színész harcias előadásában előbb
Erasmus mókás párbeszéde hangzik el a
hal- és húsevésről, majd egy ko-
csiszínpadon begördülnek a Piero della
Francesca képe után formázott gram-
matika, retorika és dialektika megszemé-
lyesített figurái, hogy ugyancsak Erasmus
csípős szövegével a cicerói stílus
körmönfont fordulatait kezdjék ki.

Erre a másik oldalról, egy másik ko-
csiszínpadra rakva, bevonszolják a fan-
tasztikus maskarákba bújtatott „bolondok
ketrecét", ahonnét lebukfencezik, játszik
és mondja szövegét Szegény Tamás a

Lear királyból, A két veronai nemes
Dárdása, Erasmus balgaságot dicsőítő
Boldog bolondja és a középkori udvari
életre olyannyira jellemző másféle
bolondok egész hada.

Ekkor hirtelen a shakespeare-i törté-
nelem fuvallata árad be a hatalmas fekete
kulisszák ablaknyílásain: az egyikben -
bájos, tiszta, egyszerű, fiatal leány - Er-
zsébet királynő mondja el maszk és jel-
mez nélkül a spanyol armadával való üt-
közet előtti, híres Tilbury beszédét, egy
másikban az eszményi V. Henrik, egy
harmadikban pedig - tán a kontraszt ked-
véért - II. Richárd, a kudarcos uralkodó
szól hozzánk Shakespeare szavaival.

A Bankett végeztével felismerjük V.
Henriket és II. Richárdot, amint egy
vödörbe összelöttyintik a kupák borma-

A hajó Peter Stein Shakespeare's Memory című előadásában



radékát, s a szeméttel együtt eltakarítják a
padokat és az asztalokat; mi pedig, új-fent,
mint sétáló közönség a műsor harmadik
részét, a Múzeumot járhatjuk körül,
melynek erre, az első estére adagolt
hányada arra eszmélteti rá az embert, hogy
honnan is származik Shakespeare
világának kimeríthetetlen bősége. Volker
Canaris, a Theater Heute kritikusa szerint
onnan, hogy egyfelől már az új-kori
racionális-analitikus vizsgálódási módszer,
másfelől azonban még a kozmosz, a
természet és az ember egységé-nek
középkori mítosza hatja át.

Okos múzeumi vezetőkké vedlett szí-
nészek magyarázata mellett előbb Pto-
lemaiosz, Kopernikusz, Tycho Brahe,
Kepler és a mai tudásunk szerinti világ-
rendszer óriás ábráit, majd egy asztro-
nómiai műhelyt, egy planetáriumot, az
éggömb egy felkattintható modelljét és
Erzsébet királynő ezer rovátkával szab-
dalt horoszkópját vehetjük szemügyre,
mialatt Bacon, Erasmus, Giordano Bruno
és Brecht Galileijének szövegéből idéz
megfelelő részeket az elektroakusztikai
berendezés.

A nagyteremhez csatlakozó kis szoba-
kiszögellések egyikében a késő 14. szá-

zadból származó skolasztikus tudat koz-
mikus-mitikus elképzeléseinek és a ta-
pasztalati tudománynak kapcsolatát a
tagok, színek, ízek, tájak, fémek, drága-
kövek, növények és az állatöv összetar-
tozásával demonstrálja az Állatövi ember,
míg a Kozmoszember a világtesteket és az
emberi test különböző részeit viszonyítja
egymáshoz. A második szobácskában a
hermafrodita, az embrió, az androgyn - a
középkor és a reneszánsz hite szerint
mitikus jelenségek - életnagyságú viasz-
modellje látható, míg a harmadik, a
Szimpátiák kertje millió falra szögezett kis
rajzzal és cédulával Paracelsus tanításának
szellemében a dolgok és tulajdonságok
kapcsolatát példázza.

Minimumra redukálva - ennyiből áll az
első este. Hazafelé menet kissé meg-
szeppenve gondoltunk a rá következő nap
újabb testi és szellemi megpróbáltatásaira.
Ám a második est, mely a Múzeummal
folytatódik, mivel homogénebb és
kevesebb témakörben mozog - sokkal
kevésbé fárasztó.

Először is a kor divatos entellektüel
betegségének, a melankóliának szentelt
dekoratív elrendezésű kertben találjuk
magunkat, ahol Dürer metszetének plasz-
tikus ábrázolata mellett Jacques mono-
lógja hangzik el az Ahogy tetszikből

(Hamlet is melankolikus alkat!). A kert
egy másik szögletében pedig részleteket
olvasnak fel Robert Burton 17. századi
író: A melankólia anatómiája című mű-
véből, amely most - tán mert saját szimp-
tómáira ismer benne a mai, neurotikus
ember - felkapott olvasmány nyugaton.

Most pedig itt az ideje, hogy színre
lépjen Erzsébet királynő, akinek jelleme
és története oly mélyen belejátszott
Shakespeare királydrámáinak és Tragé-
diáinak világlátásába. Az első rész bájos,
lelkes, ifjú lányalakja helyett, emeletes
építmény tetején, fekete, arannyal átszőtt
ornátusban, kezében a felségjelvények-
kel, egy emberi lényre alig emlékeztető
kimázolt múmiát tolnak be, aki tompa,
száraz hangon elmondja a parlament előtti
utolsó, ún. „aranybeszédét", melyben
mindent visszavon, ami Shakespeare-t
lelkesíthette annak idején. Az ifjú s a most
már mindvégig ott trónoló öreg
Erzsébettel egy harmadik színésznő
alakjában most a diadala teljében ural-
kodó, középkorú Erzsébet szembesül.
Virággal díszes kocsiszínpadon gördül be
káprázatosan felékesített alakja, s a

sápadt, merev babaarc rezzenéstelenül
fogadja lovagjainak hódolatát, lantját
pengeti, és saját verseit szavalja unottan,
majd cinikus beszédet mond, melyben
hivatala áldozataként tünteti fel önmagát.
A részekre osztott mellékszínpadokon
közben elítélik Raleigh-t, kivégzik Es-
sexet, s egy 17. századi vértől csöpögő
rémdrámát adnak elő rekonstruált szín-
padon.

Erzsébet e három alakjában nemcsak a
kor főszereplőjét ismerjük meg, ha-nem
bepillantunk a varázsdobozba is, ahonnét
Shakespeare uralkodóinak ellentmondásos
alakjai pattantak elő; az udvaroncok sorsa
pedig arról ad hírt, hogy történetei aligha
nélkülözik az át-élt valóság
aranyfedezetét.

A Múzeum következő kiállítási tár-
gyaként, a nézőket testi épségük védel-
mében állandó hátrálásra késztetve, be-
úszik egy széltében-hosszában-magassá-
gában a teret majdhogynem teljesen be-
töltő óriás hajónak a váza, ahonnét
degeszre tömött zsákokat vetnek partra:
íme, allegorikus ábrázolásban a kolo-
nizáció, melynek szándéka Shakespeare

Peter Zadek



színháztörténet
korában már eleven tudat. Más-más szem-
lélettel ugyan, de erre vallanak a Bacon,
Morus Tamás, Montaigne és Giordano
Bruno műveiből citált szavak.

Most már csak az utolsó, a legtöbbet
vitatott negyedik rész van hátra, a Shakes-
peare sz i g e t e : az összes lehetséges épít-
ményből összeácsolt dobogón felállított
negyven különböző Shakespeare-jelenet,
amelyek így, a drámából kiszakítva, inkább
egy panoptikum, mintsem az eleven
Shakespeare képzetét keltik az emberben.

A kritikusok egy része fenntartás nélküli
hódolattal fogadta ezt a Shakespeare-revüt,
ám a többség kétségbe vonta az egész
értelmét. Bennem is felmerült a kérdés,
hogy e fejtágító tanfolyamra, erre a
tréningre feltétlenül szüksége van-e a
közönségnek ahhoz, hogy Shakespeare-t
érteni és élvezni tudja. Szüksége biztosan
nincsen, de hogy kell neki e pezsdítő
látvány, e z a z izgalmas tarka-barkaság -
azt bebizonyította, amikor a rajongók
táborát még a zord téli idő se riasztotta
vissza a spandaui kirándulástól. Stein
egyébként azzal felelt a nekiszegezett
kérdésre, hogy a közönségnek talán nincs,
de társulatának feltétlenül szüksége van
ezekre az ujjgyakorlatokra, mi-előtt
Shakespeare-előadásaiba belevág. Hogy
fontos vagy nem fontos, hogy az öncélon
túl egyáltalában mi más célt szolgál -
vitatható; az azonban nem, hogy
káprázatosan érdekes és elképzel-hetetlen
precizitással kidolgozott jelenetek sorával
járja körül Shakespeare világát. Es
élménynek az se utolsó, hogy egy
hallatlanul lelkiismeretes, szakmailag
tökéletesen felkészült elsőrendű szín-
társulat munkamódszerébe beleláthatunk.

Tanulság
1. A mi nagy színészeink nagyobbak. Én
ott senki feje fölött se láttam ragyogni a
zseni sugárzásából font glóriát. Más-felől
viszont kontárokkal se találkoztam, akik
lerontották volna az előadások pontos és
egységes színvonalát.

2. Elvárhatnók, hogy szocializmust
építő országunkban legalább annyi kri-
tikával illessék színpadjainkon a polgári
világot, mint azt egy polgári államban
teszik.

3. A közönség nemcsak tapsol, hanem
fütyül is, ha valami nem tetszik. Es itt-hon
miért nem? Hát nálunk minden oly
tökéletes? Meglehet. De azért gondol-
kodni kellene ezen.

NAGY PÉTER

A s z í n i k r i t i k u s
A d y E n d r e

Ady Endre és a színház viszonya széles-
körű és komplex téma, mely lényegében a
századelő minden kulturális problémáját s
ezen belül Ady magatartását, állás-
foglalásait felveti. A színikritikus Ady
jellemzését sem lehetne enélkül, e széle-
sebb összefüggés figyelembevétele nélkül
elvégezni. Szerencsére ezt a feladatot -
legalábbis nagy vonalaiban - már
megoldotta Székely György közelmúltban
megjelent tanulmánya ( A d y é s a színház
művészete, a Tegnapok és Holnapok árján,
Petőfi Ir. Múz. és Népműv. Prop. Ir. 1977. C.

tanulmánygyűjteményben); e kérdéskörről
ma már csak ennek tudomásulvételével,
sőt betudásával lehet érvényesen
nyilatkozni.

Gyermekkori színjátszó kísérleteknél,
futó színházi flörtöknél vagy szerelmek-
nél maradandóbb Ady élete és pályája
szempontjából színházi újságírói és színi-
kritikusi működése. Elsősorban Debre-
cenben és Nagyváradon, ez utóbbiban is
főként ott-tartózkodása első esztendei-ben.
Ne feledjük: a kezdő, az útját-hang-ját
kereső Ady Endre s színikritikus, húsz-
huszonkét esztendős fiatalember, akiben
potenciálisan már ott lappang a jövendő
zsenije, de ez még nem vagy csak
villanásokban nyilatkozik meg.

Az előbb megkülönböztetést tettem a
színikritikus és a színházi újságíró között.
E megkülönböztetést valóban fontosnak és
alapvetőnek tudom, legalábbis
napjainkban; ugyanakkor nyilvánvaló az
is, hogy Ady Endre korában, s különösen a
vidéki lapoknál ezek a funkciók még
korántsem válhattak el. A színházi
pletykák s a színházi kritikák megírása
egyaránt a „slapaj" dolga volt a szerkesz-
tőségben; s tulajdonképpen bölcs politika
volt ez a hajdanvolt szerkesztő urak
részéről, mert a századforduló tájékán a
színháznak, a színházi világnak olt valami
politikapótló szerepe a magyar
társadalomban, elsősorban a tényleges
politizálásból kiszorított, de arra aspiráló
polgári-kispolgári-középosztályi rétegek
szemében. Több izgalom és szenvedély
összpontosult tehát ide, mint amennyit a
színházi élet puszta esztétikuma indokolt
volna, s ebben az izgalomban egyaránt

volt politikum, szexualitás és a minden-
napok közönségességéből, kicsinyessé-
géből való elvágyakozás egy szebb, csil-
logóbb, veszélyesebb világba. Az az
újságíró tehát, akinek e szeszes-izgalmas
világ krónikája és bírálata jutott, hamar s
könnyen megmutathatta, mit ér a lap
számára; hamar és könnyen tudott a maga
körében hírnévre vagy hírhedtségre szert
tenni, mely azután meghatározta további
pályája alakulását. Nem véletlen:
szabályszerű, hogy Adyra, a jeltelen
debreceni újságíróra is színi-kritikái révén
figyel fel első váradi szerkesztője.

S ha felfigyel, nyilván nem a színházi
újságíróra, bár Ady annak is szorgalmas és
lelkiismeretes volt. Ez különösen
Debrecenre, a Debreceni Hírlapban meg-
jelenő hírrovatra igaz; mert úgy látszik,
Nagyváradon a lap ranglistáján már
előbbre lépett: eleinte kritikákat igen, de
színházi pletykákat nemigen írt. Itt
egyelőre bizonytalanságban vagyunk,
hogy a lap névtelen cikkeiből ezidőtájt mit
is tulajdoníthatunk joggal Adynak, de -
stiláris és szemléleti okokból egyaránt - az
olvasónak az a benyomása, hogy Váradon
már szinte csak kritikákat írt.

Maga Ady is határozottan szétválasz-
totta magában a színházi újságírót a színi-
kritikustól. A z előbbinek érezhetően
megvoltak a barátságai és ellenszenvei a
társulaton belül; az utóbbi azonban paj-
táskodó pártoskodáson szinte sosem ér-
hető tetten; még azok iránt a színésznők
iránt sem kritikátlan, akikkel hosszabb-
rövidebb bensőséges kapcsolatban volt,
legfeljebb több bizalmat előlegező.

A kezdő újságíró színikritikus sem
hangvételében, sem szemléletében nem
válik el döntően a korabeli sajtókritikától.
Annak idején, a századforduló táján a
hangadó kritikusok a magyar színházi
életben Alexander Bernát, Keszler József,
Ambrus Zoltán voltak; köztük jelentős
stiláris és szemléleti különbségekkel, de
abban egyek, hogy a színi-kritikát
elsősorban mint a színművek, a
drámairodalom kritikáját fogták fel, s a
színészekkel, a színpadi megvalósítással
csak másodrenden foglalkoztak, ha egy-
általán. Ezt a metódust Ady is átveszi, a
magáévá teszi. Igazi érdeklődése inkább a
műre, mint megvalósítására irányul. Ami
azonban távolról sem jelenti azt, hogy az
utóbbival ne foglalkoznék;
összterjedelmileg talán még többet is
foglalkozik a színészekkel, mint az írók-
kal, hiszen a régi és különösen a vidéki


