
fórum
san analizálja a jelenségeket, precíz fo-
galmazású, zsigerekbe metszően, gyil-
kosan őszinte.

Szoboszlai játékának két fő jellegzetes-
sége van: az apátia és a vibrálás. Ha nem
fekszik bénultan az ágyán, akkor hado-
nászik, gesztikulál, le-föl járkál, vagdal-
kozik. Ideges, ingerlékeny, például akkor
is, amikor leleplezi társa álmait, pá-
lyaudvari meséit, pénzsóvár fukarságát,
pitiáner életét, kényszerítve őt a valóság-
gal való szembenézésre. Szerepépítkezé-
sének egyik legőszintébb pillanata az,
amikor felöltözve, kabátban, de mezítláb
indul kifelé a széksorok között. Ha-
tározottságában is tétova mozdulatai
leleplezik: keresi az indokot a maradás-ra.
S az indok megvan: az ott felejtett cipő.

Pétervári István rendezésében a
darabnak csupán egy rétege szólal meg,
ám ebben a rétegben a rendező gondosan
ügyel arra, hogy érzékeltesse a két ember
tragikus egymásrautaltságát, közös
emigránssorsát. AA anyagi, gyakorlati
előnyöket jelent társa számára, XX pedig
szellemi muníciót a másiknak. AA szá-
mára ugyanis XX mindenekelőtt téma,
megírandó könyvéhez az ideális rabszolga
modellje, akit húsba-vérbe-elevenbe vágó
tesztekkel akar megismerni.

AA pszichológiai kísérletei már-már
életveszélyesek. Az egyik ilyen teszt a
hatalommodell. AA elhiteti társával, hogy
politikai emigránsként feljelentésekből él.
XX kispolgári beidegzettségével fél
mindenfajta hatalomtól és annak
képviselőitől. AA tráfás-komolyan
megfenyegeti: őt is feljelenti, hogy meg-
akadályozza hazatérését. Irigység? Ka-
jánság? Kihívás? Kíváncsiság? - sok
minden közrejátszik ebben a tesztben.
Környei előbb csak nevetgél, tréfára veszi
a dolgot, majd agya elborul, arca
sötétpirosra színeződik, szeme össze-
szűkül, keze a balta nyelét markolja. AA
életét csak a véletlen menti meg.

AA viselkedéséből egy kiégett, szét-
roncsolódott, kiábrándult ember képe
bontakozik ki, akinek már szinte minden
mindegy, igazán a halál sem érdekli.
Tesztjei kegyetlenek, és XX jó alany
ezekhez a játékokhoz. AA azzal ingerli fel
leginkább társát, hogy elorozza tőle játék
szőrmekutyáját, amelybe pénzét rejtette.
Szoboszlai kaján és gúnyos csínyjére
Környei rémülettel válaszol. Arca elsápad,
lélegzete elakad, dadogni, reszketni kezd,
könyörög. Elfelejti, hogy ő az erősebb,
hogy az előbb még ölni akart. Földbe
gyökeredzett lábbal áll,

megbénul. Nem tud harcolni a bábuért,
annyira úrrá lesz rajta a rettegés, hogy
elvesztheti, amiért évek óta szenved, kop-
lal. Amikor XX visszakapja a pénzét,
Környei dödögve szedi azt össze a föld-
ről, s AA látnoki pontossággal jósolja
meg: társa soha nem fog hazamenni.
Rabszolga lesz mindig, a tárgyak rabja,
akinek soha nem lesz elég a megkeresett
pénz. Környei a béna tétovaságból fel-
engedve egyre gyorsuló lendülettel tépi
szét féltve őrzött pénzét. A „rabszolga"
fellázadt, a modell felborult, s ez alap-
jaiban rendíti meg AA hitét: az ő műve is
értelmetlenné vált, könyve vázlatát
darabokra tépi.

Ezután a színészek játéka az apátiát
sugallja. XX számára nem marad más,
mint hogy felkösse magát. Keservesen
morbid, mrožekien bizarr jelenet: XX az
asztalon állva, nyakkendőjét a lámpa-
zsinórra hurkolva búcsúlevelet diktál AA-
nak, de mivel közösen sem tudják megírni
a levelet, az öngyilkosság elmarad. XX
elkeseredésében lefekszik, és mély
álomba zuhan. AA pedig betakarja társát,
és ágyára ülve az otthonról mesél neki.

A két színész párhuzamosan építkező
alakítása jól érzékelteti a Mrožek-mű
egyik fontos rétegét s benne azokat az
érintkezési pontokat, súrlódási felületeket,
ahol két ember összeér, összecsap, vonzza
vagy taszítja egymást. A kény-szerű,
önkínzó monológok vívódó dialógusokba
csapnak át. A párhuzamos, látszólag
önálló életek egy ponton össze-tapadnak.
Az idegenbe-taszítottság, a hontalanság az
a láthatatlan szál, amely nem hagyja
szabadulni őket egymástól. Az
emigránssors léte, keserve, tragédiája
kovácsolja eggyé ezt az alapvetően
különböző két személyiséget.

FÖLDES ANNA

Népszínház
és népszínjáték

Színházkritikusok kongresszusa
Bécsben

A népszínház fogalma, tartalma, funkciója
mindaddig nyilvánvaló, amíg valaki nem
kezd rajta gondolkodni. Az értelmező
szótár címszavai között csak a népszínmű
szerepel. Pedig nyelvünkben ma már
megszokott szó a (kisbetűs) nép-színház
is. Értelmező szótár nélkül is ma-
gyarázatot kínál a szóösszetétel és a fo-
galmat illusztráló, közismert példák sora.
Tetszetős idézetek és sorjázó nevek. Ro-
main Rolland álma, Jean Vilar győzelme,
Ariane Mnouchkine széles körből
verbuválódott közönsége, Joan Littlewood
East End-i kezdeményezése...
Határainkon belül is hányan tűzték ki az
elmúlt történelmi korszakokban egy-egy
színházépületre a népszínház lobogóját,
Molnár Györgytől Gyurkó Lászlóig...

Hogy lehet az, hogy a világ különböző
tájairól összesereglett félszáz szín-házi
kritikus négy mozgalmas, tanácskozással
töltött nap után mégis azzal állt fel
helyéről Bécsben, a színházkritikusok
nemzetközi szervezetének hatodik
kongresszusán, hogy a kérdést továbbra is
nyitva kell hagyni? Hogy az eredményes
és hasznos információcsere után sem
született meg a válasz, még arra a
kiindulókérdésre sem, hogy mit nevezünk
1979-ben népszínháznak? S mivel az
alapkérdésben nem sikerült megegyezni,
nyilván nem születhetett „döntés",
határozat, arra vonatkozóan sem, hogy mi
a jövője a népszínháznak, és milyen utak
vezetnek a felé a színháztípus felé, amely
a többség elképzelése szerint legalább
megközelíti a népszínház utó-piában élő
eszméjét. Jellemzőnek éreztem annak az
idős bécsi újságírónak a megejtően vagy
megjátszottan naiv fel-szólalását, aki a
tanácskozás harmadik harmadában
„bevallotta", hogy ha eltekint a
népszínház minden mostanáig
megkérdőjelezett kritériumától, és el-
fogadja azoknak a véleményét, akik sze-
rint elsősorban a színházi előadás nyelve
dönti el, hogy mit tekintünk népszín-
háznak, akkor újra csak holtpontra ér.
Mert egyelőre legfeljebb a színházi világ
Kolumbusz Kristófjaitól várhatjuk,
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hogy felfedezze, leírja ezt a régen várt
nyelvet.

Á vita kötetnyire duzzadó jegyzőköny-
vének kivonatolása helyett ezúttal inkább
csak jelezni, érzékeltetni szeretném, miért
is nőtt óráról órára a kérdőjelek száma a
tanácskozáson. Már Peter Selem, a
szervezet jugoszláv elnöke, az első vita-
indító referátum előadója, feltette a kér-
dést: Vajon szociológiai vagy esztétikai
fogalomnak tekintendő-e a népszínház? Á
vitában körvonalazott válaszváltozatokat -
az áttekinthetőség kedvéért --nem
egymással konfrontálva, hanem sorban
követem. Tehát:

1. Népszínháznak nevezhető az a nép-
szerű színház, amelybe tódul a közönség. Á
tömegek színháza - az elitszínház
ellenpólusa. Á legrangosabb példák sora
Epidaurosztól a hőskorát élő Mnouchkine-
színházig tart. Á nézőszámhoz kötött
megítélés áttekinthetővé, sőt mérhetővé is
tenné a népszínházi eszmények
megvalósítását. Csakhogy a valóságban
nagyon sok, az eszményi népszínháztól tá-
vol álló kezdeményezés jóval több nézőt
vonz. Ám akárhányan nézik meg Neill
Simon darabjait a Broadwayn, attól az
még nem lesz népszínház. Mint ahogy az
olasz kritikusgárda sem tekinti nép-
színháznak a veronai amfiteátrum tizen-
kétezer turistanézőt vonzó Aida-
produkcióját sem. A méregdrága
helyárakkal játszott attrakció
semmiképpen nem azonosítható a
népszínházzal.

2. Népszínházról - szűkebb és tágabb
értelemben egyaránt - csak ott és akkor
beszélhetünk, ahol a termelőeszközök és a
színházak is a nép tulajdonában vannak. Né-
mileg leegyszerűsítve, de lényegében ezt
az álláspontot képviselték az NDK-beli
küldettek, Ernst Schumacher professzor és
Wolfgang Gersch. A népszínház - a nép
színháza. Ez a szociológiai megközelítés
megkönnyítené ugyan a kérdés egy-
értelmű eldöntését, de nem segítené a fo-
galom esztétikai tisztázását, és kizárna a
népszínház fogalomköréből olyan szín-
házi törekvéseket - például a kapitalista
viszonyok között dolgozó alternatív

és agitprop színházakat -, amelyek pedig
feltétlenül népszínház jellegűek.

3. Népszínház az, amelynek nemcsak
élvezője, teremtője is a nép. A munkások,
parasztok, diákok öntevékeny amatőr-
színháza. Népszínháznak tekinthetők pél-
dául azok a fiatal mexikói társulatok,
amelyek együtt járják agitációs műsoraik-
kal az országot, és utcai ruhában, papír-
maszkkal, kartonjelmezben, gyakran
smink nélkül játszanak. Ezek a társulatok
olyan szoros kapcsolatban vannak a nép
köréből verbuvált nézőikkel, hogy még a
kellékeket is - például a bútorokat - tőlük
kölcsönzik. Ezt a szegény színházat, mint
a mexikói küldött elmondotta, az adott
helyzet, a szükség hívta életre. Bizonyság
rá, hogy a nép magáénak érzi ezt a
színházat, s általában a közönség adja
össze a társulat tagjainak élelmét is. E
csoportok műsorán többnyire íratlan,
spontán alakuló darabok szerepelnek. De
vajon megváltozik-e ezek-nek a mexikói
társulatoknak a népszín-házjellege, ha a
commedia dell'artétól eljutnak Lope de
Vega, Calderón, Moliére, Shakespeare
darabjainak szövegéig, és e művek
anyagát tiszteletben tartva hozzák létre
előadásaikat?

Egészen másfajta, de ugyancsak vitat-
hatatlanul népszínházi kezdeményezésről
számolt be a vitában Carlos Tindemann
belga kritikus és professzor, a November
11 csoport munkájának segítő propagá-
tora. Ez a hetven hügelandi amatőrből álló
társaság eredetileg történelmi doku-
mentumok és relikviák gyűjtésével kezd-
te a színházi munkát, és egy évig tartott,
amíg az 1914-18 közötti korszak doku-
mentumainak megelevenítésével, a kor-
társak emlékeinek konfrontálásával kol-
lektíven megszerkesztették az előadás vá-
zát, szövegét, méghozzá oly módon, hogy a
háború hiteles krónikája a háború elleni
állásfoglalás szócsövévé, valóságos népi
Iliásszá váljék.

4. Ez az utóbbi példa már átvezet a
népszínház egy következő, a vitákban so-
kat emlegetett kritériumához, amely sze-
rint népszínház az a színház, amely felis

meri és kifejezi a nép, a közösség érdekeit.
Ez a színház elsősorban nem szórakoz-
tatni, hanem eszméltetni, változtatni akar.
Bár Bertolt Brecht nyilatkozatai, írásai
szerint nem volt a népszínház pro-
pagátora, ebben az értelemben az ő
eszméltető, a világ megváltoztatását
szolgáló, politikus színháza is
egyértelműen népszínház.

5. Új oldalról közelítette meg a témát a
lengyel Roman Szydlowski is, aki hazá-
jabeli állapotokról szólva elsősorban a
népi gyökerekkel rendelkező, hagyományokat
felújító laikus és profi színházakat tekinti
autentikus népszínháznak. Á jelzőnek ezúttal
kulcsszerepe van: Szydlowski
lengyelországi példái a falvakban élő ere-
deti népi hagyományok zenei és látvány-
elemeihez, az összegyűjtött folklór-
anyaghoz kapcsolódtak. Á még élő ha-
gyományok - népszokások, ősi játékok,
rítusok és szertartások - összegyűjtése a
néprajzkutatók számára cél, a színházmű-
vészet számára viszont csak eszköz. Mert
a színház - és legkevésbé a népszínház, a
népi gyökerekből, ősi forrásokból
táplálkozó, modern népszínház -
semmiképpen nem lehet múzeum. Mint
ahogy az összegyűjtött, megőrzött anyag
Szydlowski szerint Lengyelországban
ihlető forrása a hagyományokhoz
kapcsolódó, modern törekvéseknek is.
Bizonyítékul a korreferens a lengyel
szertartásjátékok mai színpadi életére, sőt
Grotowskira is hivatkozott, aki ugyancsak
az ősi nemzeti forrásokhoz visszafordulva
alakította ki a maga modern, szuverén
színházi nyelvét.

6. „Népszínház az, amiről itt, ezen a
tanácskozáson a legkevesebb szó esik,
amiről kritikáinkban is alig-alig szólunk"
- ezzel a meghökkentő gondolattal
kapcsolódott be a már szerteágazó vitába
az angol Ossia Trilling. Gon-
dolatmenetében Trilling a legközelebb
azokhoz a pályatársaihoz állt, akik a nép-
színház kritériumát a nézőszámból kiin-
dulva keresték. Csakhogy az a tömegszín-
ház, amelyre ő utalt, nem a szabadtéri
turistalátványosság, hanem a music-hallok.



és musicalek népszórakoztató intézménye, és -
ami még ennél is lényegesebb - a tele-
vízió színháza. Való igaz, hogy olyan szé-
les nézőközönsége még soha nem volt és
nem is lehetett Shakespeare-nek, mint
amióta hősei a képernyőre kerültek. Ezen
a ponton Ossia Trilling nézetei találkoztak
az NDK-ból jött kollégák szem-
pontjaival: való igaz, hogy a színház he-
lye, kulturális missziója alapvetően meg-
változott, mióta csak egyik eszköze, fóru-
ma a kultúrának. Es bármilyen határoza-
tot hoz a színházkritikusok kongresszusa a
népszínház jellegéről - hangsúlyozták
többen -, a nép a maga mindennapi szín-

házi élményét legtöbbször a százmilliók
papucsszínházában, a képernyő előtt
szerzi.

*

A látszólag egymásnak ellentmondó né-
zetek a bécsi vitában valószínűleg azért
nem konfrontálódtak, mert ki-ki saját
országabeli tapasztalatokból vonta le a
legalkalmasabbnak vélt elméleti követ-
keztetést. Ezek a nemzeti tapasztalatok
viszont, éppen a körülmények különbö-
zősége folytán, alig mérhetők össze.
Nyilvánvaló, hogy országonként még
egy adott történelmi korszakban is egé-

szen mások a népszínház politikai, társa-
dalmi, földrajzi és kulturális feltételei.
Más rétegeket vonzanak azok a színházak,
amelyeknél a helyárak végzik el az
osztályszelekciót. A házigazdák fővárosá-
ban, Bécsben például háromszázötven
schillinges jeggyel ültem a Burgtheater
földszintjén. Ugyanakkor Roman Szyd-
lowski arra hivatkozott, hogy Varsóban
egy átlagos színházjegy ára nem több egy
doboz cigarettáénál.

Előkerült a vitában a népszínház para-
doxona is. Ezúttal az angol John Elsom
vetette fel legélesebben, aki újra felele-
venítette Joan Littlewoodnak az ötvenes
évek végén nagy port felvert londoni
„kivonulását" és az ugyancsak London
széli Bush Színház hatvanas évek végén
született koncepcióját. Ez az utóbbi,
proletár környezetben működő társulat -
Shephards's Bush - Littlewoodéhoz
hasonlóan a munkásosztály színházának
létrehozására szerveződött. A kezdemé-
nyezés ismét lelkes visszhangot váltott ki
Londonban a kritika és a radikális ér-
telmiség körében, ám a színház közönsége
továbbra sem az East Endről került ki.
Elsom, aki maga is részt vett a Bush
színház profiljának kialakításában, el-
mondta, hogy őket valóban a munkáskö-
zönség mozgósításának szándéka vezette,
ám a környékbeliek szemmel láthatóan
nem tartottak igényt a Bush színház emelt
szintű programjára. A kudarc elemzése
során megpróbálták önmagukban és a
színház programjában keresni a hibát, de
végül is rá kellett ébredniük, hogy az a
hátrányos helyzetben élő közönségréteg,
amelynek játszani szerettek volna, még
nem jutott el az igényesebb, bonyolultabb
művészettel való találkozáshoz szükséges
szintre. Nehezíti a politikailag
elkötelezett, radikális és művészi
kompromisszumok nélkül dolgozó
társulatok helyzetét, rontja esélyeiket a
szabadidő-elfoglaltságok növekvő kon-
kurrenciája. A fáradt munkás, ha választ-
hat a szellemi erőfeszítést követelő szín-
házlátogatás vagy a könnyen emészthető,
házhoz szállított konfekcionált kultúra, a
tévé vagy a pihentető horgászat között,
többnyire nem a színházat választja.

Hallottunk azonban izgalmas kísérle-
tekről is. Vannak országok, például Latin-
Amerikában, amelyek most terem-tik meg
a népszínház társadalmi, szervezeti
feltételeit. Ugyanakkor az izlandiak joggal
büszkék arra, hogy a reykjaviki Nemzeti
Színház egy-egy sikerdarabját több ember
látja, mint ahány lakosa a fő-

Ödön von Horváth: Kasimir és Karolina. Marecek és Danihelka a címszerepekben (Josephstädter
Theater, Bécs)



város nak van. Nem tévedés, nem para-
doxon: a környező falvakból kocsin, a
szigetekről motoros bárkákon jönnek a
nézők, farmerek, halászok a színházba. A
kis Reykjavikban két állandó színház
működik, az ugyancsak izlandi Akurey-
riben viszont évekig egy állami támogatás
nélkül működő amatőr utazó társulat
töltötte be a népszínház funkcióját.
Politikailag elkötelezett, saját írógárdája,
határozott társadalompolitikai profilja
volt. Az amatőr társulatok természetéhez
hozzátartozik, hogy még ez a mély
gyökerű népszínházi vállalkozás sem le-
hetett igazán hosszú életű. A társulat si-
kerei csúcsán, anyagi és személyi nehéz-
ségek következtében feloszlott. De máris
átvette a stafétabotot egy új, hasonló
szellemben működő reykjaviki amatőr
társulat.

A kulináris és az eszméltető színház kö-
zötti szakadékról talán a kelleténél is ke-
vesebb szó esett ezen a vitán. A hozzá-
szólók szívesebben hivatkoztak a kivé-
teleke: azokra a ritka színházi pillanatokra,
hónapokra, amelyekben a magas művészi
szintű produkciók tömegsikerré lettek.
Ezek között emlegették a Deutsches
Theater :Besson rendezte előadásait: a
színháztörténeti jelentőségű hatszázas
sikerszériákat; Hans Hollman kirobbanó
sikerű Julius Ceasar-rendezését, amely-ben
a tömegeiket vonzó grandguignol elemek
is a mű eszméltető hatását segítették.
Népszínháznak tekintették, akik látták,
Karl Krauss A z emberiség utolsó napjai
című drámájának baseli előadását, amelyre
buszon, vonaton zarándokoltak a nézők.

Néha már úgy tűnt, hogy a résztvevők
parttalanná tágították a népszínház fo-
galmát: ide soroltak Brooktól Strehlerig
mindenkit, aki jelentőset alkotott a szín-
padon. A német nyelvű felszólalásokban
érződött legjobban, milyen hatásosan lehet
játszani a népszínház definíció vál-
tozataival, attól függően, hogy melyik
prepozíciót helyezi valaki a Volk mellé.
(Magyarul: népszínház -- a népről, a
népnek, a népért és a nép által. . .) Ami
pedig a népszínház sokak által előtérbe
helyezett nyelvét illeti, e fogalom ismét
túlságosan képlékenynek bizonyult ah-
hoz, hogy közös vezérfonalként vagy akár
mértékadó szempontként éljünk vele
bírálatainkban Bécstől Varsóig, Izraeltől
Isztambulig.

A felszólalók sorra-rendre visszanyúl-
tak a nemzeti és a nemzetközileg ismert
példákhoz csak azért, hogy elmondják:
nem a neve tette népszínházzá - fényko-

rában, az ötvenes években - a TNP-t, nem
is elsősorban jórészt klasszikusokra
alapozott műsorpolitikája. Sokkal inkább
az új, szélesebb társadalmi bázison nyug-
vó közönség meghódításának igénye és az
e téren elért eredmények. Az, hogy
kompromisszumok nélkül magasrendű
színházi kultúrát kívánt és tudott közve-
títeni a legszélesebb tömegeknek. Míg a
kritikusok többsége a színház vonzásának
válságát vitatta, akadt olyan francia
felszólaló is, aki a „kényszerszínház"
eszményét és gyakorlatát propagálta. A
párizsi kísérlet, amelyről beszámolt, nem-
csak a néző és a színész közötti távolsá-
got, de a hagyományos munkamegosztást
is kérdésessé teszi : Augusto Boal kísérleti
színházában a közönség, azaz a nép
játszik. Mégsem valószínű, hogy ez lenne
a népszínház jövője. A legmagasabb
mércét a népszínházzal szemben azok a
hozzászólók állították, akik szerint a
népszínház a maga közönségének nem
kielégítésére, hanem megváltoztatására
törekszik.

A vita természetesen nem ért véget. A
különböző nyelvű színházi lexikonokban,
kézikönyvekben ezentúl is többféleképpen
értelmezik majd a népszínház fogalmat.
De legalább kísérletet tettünk a közös
gondolkodásra. És mindaz, ami a mai
európai és amerikai színház közön-
ségtoborzó törekvéseiről, kudarcairól el-
hangzott, lehetőséget adott az egybegyűlt
kritikusoknak a széles körű tájékozódás-
ra, információcserére. Am a modern szín-
ház és a széles népi közönség közötti
szakadék fölött hidat verni csak egyen-
ként, országonként, előadásról előadásra
lehet.

*

Vendéglátóink, a bécsi színházi kriti-
kusok, minden tőlük telhetőt elkövettek a
konferencia sikeréért. Két lényeges - és a
résztvevők hangulatát, munkájának
eredményességét meghatározó - terület
azonban hatáskörükön kívül rekedt. Az
első: az egész héten vigasztalanul hűvös,
esős, áprilisi időjárás volt, a második a
színházi program. A rendezőség jó előre
előzékenyen elküldte a bécsi színházak
műsorát, így Pesten még lenyűgözött a
választék bősége. De amikor a tanácsko-
zás első napján helybeliektől informá-
lódtam, hogy mi rejlik a címek mögött,
mit kell és mit lehet megnézni Bécsben -
már jóval szűkebbre szorult az egyez-
tetendő előadások köre.

„Attól tartok, mégsem a legjobb idő-
pontban láttuk vendégül Bécsben a világ

színházi kritikusait. Túlságosan sok mos-
tanában a középszerű előadás. Néha már
úgy érezzük, hogy színházaink félnek
minden szokatlantól, félnek a nagyságtól .
. . -- fogalmazta meg egy bécsi kollégám.
- A legközelebbi színházi eseménynek a
Burgtheaterban a Coriolanus, a londoni
Shakespeare-színház vendég-játéka
ígérkezik."

Akkor talán egy új osztrák darabot .. .
próbálkoztam. Sajnos, megint csak

eredménytelenül: április első hetében
egyetlen eredeti kortársi dráma nem sze-
repelt a nagyszínházak műsorán. Láthat-
tam volna Oscar Wildot és Sartre-t,
Saunderst és Pintert (az utóbbi új darab-
jának osztrák ősbemutatóját többen di-
csérték), de ellenálltam: igyekeztem szín-
házi naptáramat legalább olyan darabok-
kal, előadásokkal kitölteni, amelyeket
német nyelven eredetiben (tehát nem for-
dításban) láthatok. Vagy amelyek elő-
adásában vitathatatlannak éreztem a bé-
csiek illetékességét.

Ödön von Horváth - kétszer

Részben ezért esett a választásom (kétszer
is) Ödön von Horváthra, aki magyar neve
és fiumei születése ellenére mindig is
elsősorban a német kultúrkörhöz tartozó-
nak vallotta magát. A monarchia fiának
egyébként is reneszánsza van a császár-
városban: egyidőben két ismert népszín-
játékát és egy prózai művének adaptáció-
ját játszották ( A szerelem órái).

Voltaképpen Ödön von Horváth
darabjainak műfaji meghatározásában,
kommentárjában és tartalmában is szo-
rosan kapcsolódott a kongresszus vitájá-
hoz. Horváth programjának vallotta a
népszínmű, a Volkstück megújítását:
drámáiban nem egyszerűen a nyelv szint-
jén - a bajor nyelvjárás felhasználása ré-
vén - és nem is csak a népi figurák szere-
peltetése által kapcsolódott a feledésre
ítélt műfajhoz.* Ő maga arról ír, hogy
drámáit azért tekinti a megújított nép-
színmű mintapéldányainak, mert a nép
sorskérdéseit és hétköznapi gondjait a nép
szemszögéből, a lehetőséghez képest
népszerű, közérthető feldolgozásban kí-
vánta színpadra állítani. Büszke volt arra,
hogy földön járó darabjai, amelyekben a
komolyság keveredik az iróniával, első-
sorban a nép ösztöneire, nem pedig in-
tellektusára apellálnak. A szerzőnek - még
a műsorfüzetekben olvasható kom-

* Drámáinak magyar kiadásában a Volk-
stück szót következetesen, de vitatható mó-
don népszínjátéknak, fordítják.



mentárok és cikkek szerint is - nagyon
határozott elképzelései, stíluseszményei
voltak népszínművei előadásával kapcso-
latban. Elvetette a kézenfekvő karika-
turisztikus és parodisztikus ábrázolás-
módot, viszont hangsúlyozta, hogy a
realista és naturalista játék egyaránt meg-
hamisíthatja azt a drámát, amelynek lé-
nyege a hősök tudatos és tudatalatti én-
jének konfrontációja. Horváth
valamennyi drámáját tragédiának tartotta,
amely-ben a komikum elsősorban a
szituációk kínos voltából fakad.
Csakhogy más dolog a szerző színpadi
utasításait idézni, és más megvalósítani . .
.

A két, általam látott Ödön von Horváth-
előadás közül a bécsi kritika a
Josephstädter Theater műsorán szereplő
színpadi balladát, a gazdasági válság és
munkanélküliség idején játszódó Kasimir

és Karolinet fogadta jobban. Valószínűleg
azért, mert a müncheni őszi nép-ünnepély
sörbe fulladt népi mulatságát, a naiv
életöröm és a fenyegető gazdasági
gondok kavalkádját, a kispolgár lány kar-

rierizmusának a harmincas évek óta sem
idejétmúlt, tragikomikus jelenetsorát Fritz
Zecha rendező érzékletesebben, ha-
tásosabban állította színpadra. Tudatosan
és élesen elhatárolja egymástól a képeket:
a sivár álmok és keserű rádöbbenések,
csábítások és hűtlenségek egymásutánja
mindenkor pontosan behatárolható. A
színpadi atmoszféra nem másolja, hanem
lényegére redukálja azt a társadalmi
valóságot, amelyben a szép emberi ér-
zések kihűlnek és eltorzulnak, a Karoli-
nek érdekből elhagyják munka nélkül
maradt Kasimirjeiket. Az író nem ár-nyalt
lélekrajzot, reális fejlődésvonalat,
pszichológiai elemzést, hanem harsány és
kifejező állapotrajzot követel színészeitől,
de eltűri (különösen a negatív szere-
pekben) a karikatúrát is. Am ha arra gon-
dolunk, milyen pontosan és frappánsan
leplezték le a kaposvári színház színészei a

Mesél a bécsi erdő panoptikumának figu-
ráit, kétségkívül elégedetlenek vagyunk
Karoline józsefvárosi csábítóinak politi-
kai panelekkel megtámasztott, szokvány

karikatúrafiguráival. Leegyszerűsítettnek
érezzük az előadás két társadalmi-politikai
pólusra koncentrált világképét,
vitathatónak a tudatosan zökkenőkkel
lassított képváltásokat . . . Csakhogy
ennek a világnak az egyik pólusát - a
munkanélküliség fenyegette kisemberek
vurstlivalóságát - az előadás olyanfajta
nagyító alá helyezi, hogy a néző egyszer
csak feszengeni kezd a helyén. Mert be-
leszédül a cirkusz talmi csillogása mögött
feltáruló ürességbe, és mert rádöbben,
hogy a szeretőjét durvaságával megalázó
Merkl Franz holnap már tíz vagy száz
ember önérzetét fogja lábbal taposni, és
holnapután tán holttesteken lépdel . . . A
fasizmus fenyegetése ebben az előadásban
néhány plakát, mondatnyi utalás, de mégis
előreveti árnyékát. Méghozzá nem is
elvont formában, hanem a fasizmus
társadalmi talajának pontos elemzése által.

Az Italianische Nacht (Gáli József for-
dításában: Délszaki éj) című, a Kasimir és

Karolinenál is lazábban szerkesztett Ödön
von Horváth-darabban ez a fenyegetés
már közvetlen politikai valóság-ként
jelenik meg a Burgtheater színpadán. Már
a színpadot és nézőteret elválasztó
előfüggöny is egy politikai vezér-cikk
konkrétságával közli az 1932-es év
tragédiával fenyegető harsány jelszavait.
„Harcolj velünk!" „Á zsidók néznek!" „Ne
vásároljatok zsidóknál!" A Führert éltető,
az elfajzott művészetet kárhoztató
plakátok felett vészterhesen lobognak a
horogkeresztes zászlók. Mire a kurta ké-
pekre tördelt, filmszerűen felpergetett
cselekmény elkezdődik, a néző is a zsige-
reiben érzi a fenyegetést, amelynek kife-
jezésére a dráma íródott.

Mindebből akár arra is következtetnénk,
hogy Conny Honnes Meyer nagyon
pontosan tolmácsolja az író szándékait. (A
műsorfüzetnek a meggyalázott zsidó
temetőkből gyűjtött friss kép-anyaga, az
1977-ben írott iskolai dolgozatok riasztó
tudatlansága is az előadás politikai
tudatformáló szándékát húzza alá. És ez
csak szívből helyeselhető.) A probléma
inkább ott van, hogy a reflektorfénybe
állított délnémet kisvárosban zajló
politikai csatározásra még a fasizmus
hatalomra jutása előtt került sor - Horváth
is a történelmi sorsfordulót jelentő
végzetes 1933-as év előtt írta a művét; a
cselekmény önmagában nem túlságosan
érdekes, mementóként azonban történelmi
értéket, érvényt szerez. A rendező viszont
a történelem későbbi menetének
ismeretében már nem egy reá-

Karoline és a csábítók Ödön von Horváth darabjában



lis, mind fenyegetőbb politikai perspek-
tíváról, hanem egy eleve esélytelen, már
eldőlt küzdelem reménytelen utóvédhar-
cáról tudósít. Az ellentéteket, árnyala-
tokat., a lehetséges magatartásváltozatokat
végsőkig leegyszerűsítő, lobogó zászlók
alatt bonyolított előadás naivitásával
mintha az ötvenes évek fekete-fehér szín-
padi szemléletét, túlságosan lekerekített
stílusit idézné.

A bécsi közönség azonban - amely va-
lószínűleg nem szívta magába a sema-
tizmus mérgét, és nem termelte ki vele
szemben a maga érzelmi immunanyagát -
meglepően jól fogadta a drámát. Feltűnt,
hogy különösen a fiatalok milyen fojtott
izgalommal figyelték a vázlatosan jellem-
zett figurák akcióit, milyen odaadással
követték az emberi helytállás cserepekre
töredezetten is hatásos drámáit. Az elő-
adás sikere, hatása végső soron némileg
elvette kritikai fenntartásaim élét. Az a
tény, hogy a Burgtheater látványelemek-
ben gazdag előadása elfogadtatta a poli-
tikailag feltehetően nem túlságosan jól
tájékozott mai közönséggel Ödön von
Horváth laza szerkezetű, olvasva csak-nem
áttekinthetetlen, elkötelezetten antifasiszta
politikai látleletét, bizonyítja a vállalkozás
jogos voltát.

Emilia Galotti a Burgtheaterban

Az igazat megvallva keveset tudunk -
legalábbis én illetlenül keveset tudtam -
szomszédaink színházáról. Az egyetlen
rendező, akinek nevét ismertem, nem
Bécs, hanem Berlin színházaiban bizonyí-
totta tehetségét: Adolf Dresen Wolfgang
Heinz és Besson nyomában járt a Deut-
sebes Theaterban.

Most, a Burgtheater vendégeként, a
német nyelvterületen is ritkán játszott
Lessing-drámát, az Emilia Galottit
választotta, a Babits Mihály szerint
„lélegzetelállító feszültségű" tragédiát,
amit méltatói hol Shakespeare, hol Racine
mértékével mérnek, de amelynek mai ér-
vényét különösen nehéz felmutatni. Nem
mintha a romantikus sztori nem kínálná
tálcán az udvari hatalom atrocitását le-
leplező polgári indulat apoteózisát, a ki-
szolgáltatottság tragikumának rajzát -
csakhogy ez a gondolat önmagában nem
több, mint amennyi a kötelező olvas-
mányként kezelt tragédiáról elhangzik a
katedrán.

A csalódás ott keríti hatalmába a
Burgtheater nézőterét, ahol a közönség
ráébred, hogy Dresen sem tud vagy nem
akar ennél többet mondani. Holott a herceg
végzetes szerelme által tönkretett, szép-

séges Emilia sorsában azért ennél izgal-
masabb, sőt modernebb konfliktus is rej-
lik: a történetben benne feszül a hercegi
csábításnak áldozatul eső, megbűvölt
polgárlány drámája is. Hiszen az előre ki-
tervelt lányrablás cselből „megmentett"

hőse nem kizárólag, sőt nem is elsősorban
az erőszak, hanem legalább annyira a
hercegi manipuláció áldozata. Ennek mo-
tiválása azonban, sajnálatos módon,
hiányzik az előadásból.

De ami még ennél is szembeötlőbb:
hiányzik a drámából, a színpadról Emilia
lépten-nyomon felemlegetett szépsége,
varázsa is. Az a tény, hogy Dresen elő-
adásában a herceg megunt szerelmese,
Orsina grófnő (Elisabeth Orth) szebb és
vonzóbb a festő szemében is vetélytárs
nélkül való, ellenállhatatlan Emiliánál
(Brigitta Furgler), eleve felborítja a dra-
maturgiai és a színpadi egyensúlyt. Mint-
ha Dresen a bécsi szereposztással vitába
szállt volna a figurák lessingi értelmezé-
sével: a színpadon a herceg is rokonszen-
vesebb, sőt férfiasabb is Emilia vőlegé-
nyénél. Egyedül az intrikus funkcióját
betöltő Marinelli alkata, kissé harsány, de
feszültséget teremtő játékstílusa követi a
hagyományt.

Ha a darab értelmezésével és a szerep-
osztással nem is tudott Dresen meggyőz-
ni, a dráma térbeli megjelenítésével leg-
alább részben kárpótolta a közönséget. A
fehér lepellel leborított színpad - bár nem
először láttuk - most is hatásos: az
ideiglenesség és a halál bélyegét nyomja a
nagyúri környezetre. Amely egyébként
feltűnően, sőt valószínűtlenül szegényes,
feltételezhetően azért, hogy történelmileg
hitelesített esztétikuma ne vonja cl a néző
figyelmét a hercegi világ kiürültségéről,
morális rútságáról. Hasonlóan le-
értékeltnek, deklasszáltnak tűnt a Galotti
család környezete is: Emilia szegényes
menyasszonyi ládája, kopár otthoni kör-
nyezete szinte riasztó. Ehhez képest a
hercegi udvar télikertjében valóban szinte
paradicsomi a hangulat. A lényegre, szinte
csak jelzésekre szorítkozó színpadon
látványos és hatásos kontrasztként
jelennek meg az utolsó felvonás cselek-
ményének hátterében Emilia bűnbeesé-
sének jelképes figurái, a szerep és szöveg
nélkül felvonuló trikós, maszkos sziluet-
tek. Ez a Lessing színpadán meghökken-
tő, eleven, mozgó díszlet, mintha a szöveg
költőiségét fordítaná a látvány nyelvére.
Kár, hogy ez a néhány magával ragadó
perc inkább csak aláhúzza az elő-adás
egészének korrekt fantáziátlanságát.

A Burgtheater jól öltözött, jobbára kö

zépkorú közönsége illendő, de nem túlsá-
gosan lelkes tapssal viszonozta a vendég-
rendező és a hazai színészek teljesítmé-
nyét. A közreműködők azonban, a bécsi
hagyományoknak megfelelően, nem kö-
szönték meg a tapsot. Mert a Burgthea-
terben, az udvar egykori színházában,
változatlanul érvényben van a császári pa-
rancs: őfelsége művészei nem hajlonghat-
nak a vegyes összetételű publikum előtt.

Mintha a Burgtheatertól nem néhány
percnyire, hanem fényévnyire zajlott vol-
na a népszínház vitája.

Két végletes példa

Az elmondottak ellenére, a múzeum-
színház jogosultságát sem Bécsben, sem
Budapesten nem merném elvitatni. Les-
sing drámája a jövendő nemzedék számá-
ra is legalább ajánlott olvasmány, ajánlott
színházi élmény marad. És Dresen ezt kí-
nálja a nézőknek. Jóval elkedvetlenítőbb a
helyzet, amikor a színház megfáradt
művészei a tegnapok kulturális használati
tárgyait, élvezeti cikkeit helyezik a
múzeumba. Molnár Ferenc máig szipor-
kázóan szellemes Olympiája ugyanis a
Volkstheater Fellner Jakab építtette, is-
merős színház-múzeumában ötven esz-
tendő alatt vértelenre aszalódott. A sze-
replők közül szinte csak a régi iskola ele-
ganciáját idéző, jól konzervált
generálisné, a mamát játszó Susanne
Almássy őriz-te meg a darab finom
iróniáját; a többiek komolykodó
realizmussal próbálták elhitetni a valóság
logikáját nagyvonalúan félrehajító játékot.
A megözvegyült Olympiát Gabriel Jacoby
sikertelenül próbálta szende szűzlánynak
eladni: előnytelen ruhái még a színésznő
meglevő adottságait, sikkjét, báját is
elfedték. Pedig ő is, színésztársai is
mindent elkövettek, hogy kiérdemeljék a
kedvenceit mindenkor tapssal köszöntő
közönség kegyeit. Az operetteken
nevelődött nézők pedig szófogadóan,
majdhogynem automatikusan reagáltak is
a csattanók után felkínált, kitartott
tapsszünetekre. Könnyen lehet, hogy a
nézőszám alapján ítélkezők szemében - ez
is népszínház.

A vitában részt vevő kritikusok viszont
jóval nagyobb érdeklődéssel fogadták a
más arculatú népszínházat, az osztrák
amatőrszínház kínálta mattersburgi íze-
lítőt. Mattersburg, burgenlandi kisváros,
egy harmincöt-negyvenezer lakosú körzet
közigazgatási és kulturális centruma. A
kisváros hipermodern kultúrotthonában
tett látogatásunk jó alkalom volt arra, hogy
megtudjuk: Burgenlandban öt hasonló,
tömegeket vonzó kettős rendelte-



világszínház
tésű művelődési központ épült az elmúlt
időszakban. A kultúrház első, kézenfekvő
célja a vonzáskörzetében élők kulturális
aktivitásának serkentése, a helybeli hiva-
tásos és öntevékeny művészek szereplési
lehetőségének, művei kiállításának bizto-
sítása. A másik, nem kevésbé fontos cél: a
nagyváros kulturális értékeinek házhoz
szállítása. A mattersburgi közönség szá-
mára évek óta havonta egyszer biztosítják
a bécsi Burgtheater vagy a Volkstheater
egy-egy előadásának megtekintését, a
helybeli hangversenyévadnak pedig a
bécsi és grazi filharmonikusok vendég-
szereplése a fénypontja. A művelődési ház
négy és félmillió schillinges évi
költségvetésének kétharmadát az állami és
városi szubvenció fedezi, másfél millió a
ház szolgáltatásait igénybe vevő jegyvá-
sárló közönség hozzájárulása.
Őszintén szólva nem sokat vártam a

mattersburgi Színházi Társaság amatőr-
jeitől. Különösen amikor megtudtam, hogy
a beharangozott Liliom-előadás azért
marad el, mert a régebben játszott, régen
próbált Molnár-darab már - Ándics
igazgató szerint - sehogy sem áll össze.
Kárpótlásul kaptuk az osztrák Anton
Wildgans frissen színpadra állított Mind-
örökké, ámen című egyfelvonásosát.

Az előadás, amelynek minden egyes
szereplője amatőr, rendezője pedig a mű-
velődési ház sokoldalú, lelkes igazgatója -
bécsi színházi kirándulásunk nagy meg-
lepetése volt. Mert amíg a Volkstheater
hivatásos ifjú színészei szemmel láthatóan
unták, dobták a Molnár-darab kitűnő sze-
repeit, a mattersburgi civilek őszinte, he-
lyenként megrendítő átéléssel, félelmetes
csendekkel idézték meg a halál-büntetés
módosítása után szabadult, az életben
huszonhét év után talajt vesztett, a
kisvárosban kiközösített rab kálváriáját.

Á mattersburgi amatőrök alkotó hoz-
zászólása nélkül nem lett volna teljes sem
a népszínházvita, sem a szomszédaink
színházában tett rövidke látogatás.
Amelynek summája röviden csak ennyi:
szomszédaink előtt nincs okunk szégyen-
kezni. Tanulnunk talán nem is annyira
egymástól, hanem inkább együtt kellene.

NÁNAY ISTVÁN

Dosztojevszkij
a Tagankán

A Bűn és bűnhődés
moszkvai előadásáról

Jurij Petrovics Ljubimov jó egy évvel
ezelőtti vígszínházi Dosztojevszkij-ren-
dezése a magyar színházi élet kedélyeket
felkavaró, jelentős eseménye volt. Már
akkor hírlett, hogy a Bűn és bűnhődést a saját
színházában is megrendezi. A bemutató
azóta megvolt. A Tagankán ugyan-azt a
drámai verziót játsszák, mint a Víg-
színházban, ugyanaz a zene-zörej, ugyan-
az az előadás struktúrája, mégis
gyökeresen más mű szólal ott meg.
Tudom, igaztalan dolog két eltérő stílusú,
hagyományú színház produkcióját
összehasonlítani, mégis meg kell tennem,
mert csak így mutatható ki az a lényeges
különbség, ami a vígszínházi jó előadást a
tagankai remekműtől elválasztja.

A darab problematikájáról, értelmezé-
séről Ljubimov a magyar bemutató idő-
szakában többek között így nyilatkozott:
„Raszkolnyikov olyan extrém tendenciát
képvisel, amely káros és a fejlődést aka-
dályozza. Ahányszor csak a kezembe ve-
szek egy újságot, mindenütt Raszkolnyi-
kovokkal találkozom." Ugyanezt árnyal-
tabban fejti ki J. P. Karjakin, aki az adap-
tációt a rendezővel együtt készítette: „Az
előadás nem a monomániáról szól, hanem
egy ember kettéhasadásáról. Arról, hogy
ez az ember önmagát áldozza föl a töb-
biekért vagy másokat önmagáért. A ket-
téhasadás nem azt jelenti, hogy valaki egy
helyes cél érdekében néha helytelen esz-
közöket is alkalmaz, hanem azt, hogy az
eszközök megváltoztatásával megváltoz-
nak a célok is."

Azaz az előadásnak mindenekelőtt
Raszkolnyikovról kell szólnia. A Víg-
színházban - részben szereposztási komp-
romisszumok miatt - az előadás nem
annyira Raszkolnyikovról, mint inkább
Porfirijról, azaz a bűn felderítéséről szólt.
Moszkvában viszont az előadás közép-
pontjába egyértelműen Raszkolnyikov
került, egy ember, egy magatartás élve-
boncolása. A Vígszínházban - nem utol-
sósorban a hatalmas színpadméretek miatt
- a sokat felidézett és elemzett
„fémalagutak" és a „bűnbölcső" határozta
meg az előadás képi világát és rész-ben a
játék stílusát (nagyszámú statisztéria,
tablók, szimultanizmus stb.). A Ta-

gankán a végletekig leegyszerűsödött a
tér, a szcenika, az effektusok, hogy min-
den megmaradó szereplő, kellék és fény
koncentráltan a „hős" és magatartásának
elemzését segítse. (A Vígszínház előadá-
sáról a SZÍNHÁZ 1978. áprilisi számá-
ban három terjedelmes elemzés olvas-
ható.)

*

Azokat a szerencsés nézőket, akik be-
jutottak a színházba, az előcsarnokban
iskolai padok fogadják, rajtuk azok a fü-
zetek, amelyekből a darab elején és végén
Raszkolnyikovot jellemző fogalmaz-
ványrészleteket olvasnak föl a színészek.
A nézőtérre csak a terem első, szín-paddal
határos ajtaján lehet bemenni, egy
reflektor világítja meg kívülről az ajtót, az
éles, bántó fény a belépő nézők feje fölött
a színpad bal első sarkára vág be. A néző,
túljutva az ajtón, a színpad jobb első
sarkában kiképzett kis zug mellett
kénytelen elhaladni. Ez a két-három
négyzetméteres terület a bűntett színhelye:
a fal mellett fiókos komód, mellette,
szemben a közönséggel, vérrel összefröcs-
költ fehér ajtó, a színpad felé, az előszín-
padot a színpadtól elválasztó oszlop előtt
és mögött szintén egy-egy ajtó, a falon tü-
kör és egy ikon. A padlón pedig a két
holttest: vérbe fagyva. Mivel minden né-
zőnek közvetlen közelről meg kell néznie
a naturalista hűséggel felidézett gyilkos-
sági helyszínt, beavatottak leszünk, s mi-
vel az egyik tetembábu lába, a másik karja
szinte súrolja a belépőket, tehát csaknem
fizikai kontaktusba kerülünk az
áldozatokkal, közünk lesz a történethez.
Sőt, ugyanazon az ajtón, amelyen az előbb
még a nézők léptek be, az előadás során a
szereplők jó néhánya - mindenek-előtt és
leginkább Raszkolnyikov - jár ki és be, így
visszamenőleg és újólag belénk
sulykolódik: rólunk szól az előadás, ne-
künk kell a szereplők segítségével a darab
kínálta magatartás-analízist elvégezni.

A színpad különben üres. Leplezetlenül
látható a több más tagankai előadásból
már ismert, fehérre meszelt hátsó fal, az
oldalsó munkagépek, állványok. Csupán
egy szék, és időnként néhány kellék
„szerepel". A színpad egésze tehát meg-
határozatlan, általános és semleges tér.
Ezzel szemben az előszínpad jobb első
sarka - amely nemcsak Lizavetáék szobá-
ja, hanem egy időre Katyerina Ivanovna
kamrácskája is (ekkor a tükröt letakarják,
a holttetemeket kiviszik) - konkrét hely-
színt jelöl. Á kettős szerepű térrész
ambivalens nézői viszonyt vált ki.
Nyilván-


