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Nyugat-berlini színházi levél

A bőség zavara

Három hét alatt egy híján húsz német
nyelvű színházi előadást láttam a nyugat-
berlini színházi találkozón. Tizenkettőt -
alapos és heves viták után -- színházi
szakemberekből toborzott zsüri választott
ki a berlini, nyugat-németországi, svájci,
ausztriai kínálatból a találkozó
programjára, a többit a résztvevők (kri-
tikusok, meghívott vendégek és színház-
szerető nézők) maguk jelölték ki a május
1 5 . és június 4. közötti, meglehetősen
gazdag nyugat-berlini színházi választék-
ból.

Az elmúlt évtizedben szinte minden
országban és művészeti ágban gomba-mód
szaporodtak a fesztiválok. A nyugat-
berlini színházi találkozó felett azonban
tavaly ilyenkor már majdhogynem
megkondították a lélekharangot. Az al-
kotók tiltakoztak a művészetet sporttá
nyomorító, örökös versenyfutás és mé-
ricskélés ellen, szembefordultak a talál-
kozó programját összeállító kritikus-zsü-
rivel, kétségbe vonták kompetenciáját, és
minden lehetséges fórumon kifejezésre
juttatták a fesztivállal kapcsolatos ellenér-
zésüket. Többen hangoztatták, hogy a
művésznek fel kell végre lázadnia a kritika
terrorja ellen. Claus Peymann rendező a
tavalyi záróvitán még azt hirdette, hogy
neki tökéletesen mindegy, ki és mit játszik
Berlinben...

Azután eltelt egy év, és a szakma
frontot váltott. A szervezők által felha-
talmazott zsüri tagjai harminckét rész-
vételre javasolt színházi előadás közül
választották ki a meghívott együtteseket,
és a javasoltak, mintha mi sem történt
volna, kivétel nélkül készségesen eleget is
tettek a megtisztelő meghívásnak. A
pálfordulás nem égi sugallatra és nem is az
alkotók és kritikusok közötti treuga Dei
létrehozása érdekében történt. Egy-szerűen
kiderült, hogy a meghívás, illetve a
részvétel a nyugat-németországi
szubvencionált színházak számára ma már
nem csak presztízskérdés. (Természetesen
- az is.) De fontosabb, amiről a Stuttgarter
Zeitung nyíltan ír, hogy az elmúlt évben
sokat romlottak a nyugat-németországi
színházak alkotói-anyagi,

kultúrpolitikai és személyi - feltételei, és
ezért vállalták örömmel a nem kis erő-
feszítést követelő berlini vendégjátékot.
Claus Peymann, becsületére váljék, kön-
törfalazás nélkül kimondta, hogy a fesz-
tiválon való részvétel ma bizonyosfajta
védelmet jelent vagy ígér; azt ti., hogy a
pártok és a városatyák nem a színházi
szubvenció csökkentésével kezdik a költ-
ségvetés megnyirbálását.

Többen állították, hogy a meghívás és
az előadások megfelelő sajtóvisszhangja
valamiféle szakmai garanciát jelent a
színházakat fenntartó autonóm testületek,
választott honatyák számára, hogy méltó
célra fordítják az adófizetők pénzét. A
mecénások általában nem szólnak bele az
egyes színházak műsorpolitikájába,
szervezeti életébe, csak az informálódás
jogát tartják fenn maguknak. Ahol mégis
kísérlet történik a beavatkozásra, vagy
túlságosan rátelepszik a színházra a
városi bürokrácia, ott többnyire nagyon

hamar krízisszituáció, személyi válság,
intendánscsere következik be. De mivel a
színházak többsége igencsak sok pénzt
igényel a közös kasszából - lévén, hogy
költségvetésüknek átlagosan harminc
százalékát fedezi a pénztári bevétel -, a
város mindenkor rajta tartja a szemét az
intézményen. Egy olyan hagyományosan
sokvárosú országban, mint Német-
ország, soha nem létezett a „vidéki szín-
ház" diszkrimináló fogalma: a bochumi
vagy a heidelbergi társulatot régóta
ugyanazzal a mértékkel mérik, mint a
milliós városókét. De a hamburgi, mün-
cheni, frankfurti társulatból sem kíván-
kozik senki Bonnba. A politikailag kü-
lönleges státusú, földrajzilag „hinterland
nélküli Nyugat-Berlin pedig, ahogy ezt
többen is kifejtették, még kevésbé jelent
megkülönböztetett, esélyes versenytársat
a szakmában. Claus Peymann, aki pár éve
az ötvenezer lakosú, hatalmas
külvárosokkal rendelkező autó-
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városban, Bochumban dolgozik, sajtó-
konferenciáján éppen azt fejtette ki, hogy
a kisvárosi tudatú városlakók számára
életszükséglet a saját színház. Ugyanak-
kor a közösség által biztosított munka-
körülmények jelenleg lehetővé teszik,
hogy a színháziak abban a tudatban, re-
ményben dolgozzanak, mintha már való-
ban megszületett volna az évtizede
vajúdó, igazi nagyváros. A nehezebb
gazdasági helyzet, a kényszerű takarékos-
ság azonban Nyugat-Németország több
városában egyre inkább veszélyezteti a
tegnap még zavartalan anyagi biztonsá-
got.

A találkozó során rendezett délelőtti
beszélgetések a sajtó tajékoztatásán kívül
a színházak közötti tapasztalatcserét is
szolgálták. Itt esett szó arról is, hogy a
találkozó egyik nem lebecsülhető célja az
élénk, gazdag, anyagi viszonylatban pri-
vilegizált, de más vonatkozásban mégis
elszigetelt nyugat-berlini színházi élet
fellendítése volt. Még a zsüri „program-
nyilatkozatában" is benne volt, hogy a
találkozó előadásai elsősorban Nyugat-
Betlin színházszerető közönségének szól-
nak. Ezért, a várható jegyigények kielé-
gítésére döntött úgy a szervező bizottság,
hogy minden meghívott előadást legalább
két alkalommal játszanak.

1979-ben és 8o-ban még csak hét-hét
előadás szerepelt a találkozó programján.
z idén, a korábbi évek tanulságait és
feszültségeit tekintetbe véve eleve tíz
produkció kiválasztására ült össze a zsüri.
Azután a bőség zavarával küszködve, és
talán bizonyos személyes és kultúrpoli-
tikai érzékenységekre való tekintettel is,
„menet közben" tizenkét címre bővítették
a listát. Sőt, még ezen túl is kínáltak
bizonyos lehetőséget a meghívott társu-
latoknak, hogy a fesztiválkereteken kívül,
mintegy a műsor margóján, éjszakai
előadásokon tágíthassák a repertoárt.

z előadások többségének otthont és
színpadot biztosító Freie Volksbühne
halljában délelőttönként sajtókonferen-
ciákat, kora délután video-vetítéseket és
„darabvásár"-nak nevezett felolvasásokat,
este előadásokat rendeztek. A szín-házak
(és a nézők) befogadóképessége azonban
még így is határt szabott a keretek
tágításának. A kínálatot, a német nyelvű
színházak idei repertoárját jól ismerő
kritikusok szerint legalább három-négy
arra érdemes, jelentékeny és jellemző,
esélyes előadás kimaradt a mű-sorból.
Többen bírálták a zsürit a brémai és a
müncheni színházak, különösen az év
előadásaként emlegetett Danton ha-

lála mellőzéséért; mások a minden ren-
dezésével heves vitákat kiváltó, rajongói
szemében Peter Stein mellé állítható
Michael Grüber művészi jelenlétének
hiányát fájlalták. A találkozó műsorának
ismeretében - a szünetekben és fehér
asztal mellett - azután ki-ki megfogal-
mazta a maga cserejavaslatát is, hogy X.
produkció helyett Y. előadást kellett vol-
na az év terméséből kiemelni. Hogy
helytelen volt a kölnieknek három, a
bochumiaknak két produkcióját meghív-
ni, amikor Frankfurt és Nyugat-Berlin
csak egy-egy előadással szerepelt.

Szavazott a találkozó előadásain a kö-
zönség is. Szavazott azzal, hogy több-
nyire zsúfolásig megtöltötte a Freie
Volksbühne nézőterét. (Igaz, ez az izo-
láció ellen eredményesen küzdő kulturá-
lis metropolisban természetes.) De sza-
vazott azzal is, hogy tudott lelkesedni, és
tudott tartózkodni, nemtetszésének
kifejezést adni. Berlinben, aki unja a
produkciót, az - bármilyen sokat fizetett
a jegyért - nem restell felállni, akár a sor
közepén is, hogy tapintatos csendben
vagy tüntető hangosan elhagyja a néző-
teret. Mióta a fütyülés több országban
bevett tetszésnyilvánítás lett, a német
nézőterekre betört a „Bú!". Ez a nem
éppen artisztikus, néha kiáltássá erősödő
morgás élesen elválik a tapstól, harsá-
nyan konfrontálódik a más oldalról fel-
hangzó „Bravó!"-val, de mindenképpen -
mérce. Természetesen - nem feltétlenül
esztétikai. A kölniek Bordély című elő-
adását, Peter Greinernek a hamburgi
Reeperbahnon játszódó ál-dokumentum-
darabját például egyesek szokatlan obsz-
cenitása, a végső tabukat és a jó ízlés ha-
tárait is átlépő merészsége, mások a mű
primitív és didaktikus sematizmusa,
megint mások a nézőtéren uralkodó, már-
már elviselhetetlen zsúfoltság miatt
fütyülték, illetve „Bú!"-zták ki, dacolva a
közönség lelkesebbik felével.

A szélsőséges vélemények nézőtéri
ütközete nem kivétel. Pina Bausch
szuperlatívuszokkal beharangozott, nagy
hírű wuppertali táncszínházának elő-
adásakor is hasonló módon csaptak ösz-
sze a nézőtéri indulatok. Voltak, akik
tombolva ünnepelték az argentin tan-
gókra szerkesztett, az artisztikumot ma-
gát megkérdőjelező, semmihez nem ha-
sonlítható „Bandoneont", mások viszont
sértett és dühös kiáltásokkal adtak
kifejezést csalódásuknak. (Mivel nem ér-
tek a műfajhoz, inkább csak benyomá-
saimra hagyatkozva megkockáztatom: a
lelkesedők ugyanúgy túlzásokra ragad-

tatták magukat, mint a felháborodók: egy
kétségkívül egyéni stílustörekvés
látványos önfeladásának, a programmá
lett művészi kiürülés apoteózisának le-
hettünk tanúi.)

A nyugat-berlini közönség, úgy tűnt,
maximálisan kihasználta a számára bizto-
sított rendkívüli lehetőségeket, a német
nyelvű színházzal való folyamatos talál-
kozást. Számunkra a német nyelvterület
még csak nem is hézagosan, inkább
nyomelemekben ismert színházának ez a
seregszemléje (amelyből az NDK magas
szintű színházkultúrája sajnálatosan kí-
vülrekedt), inkább tájékozódás, hiány-
pótló szakmai szeminárium. Csak egy
ilyenfajta, szervezett szelekció, az érté-
kek talán vitatható, de mindenképpen
sűrített seregszemléje teszi lehetővé a
külföldi számára, hogy a berlini Peter
Stein Oreszteiáját, Erwin Axer Bécsben
bemutatott Musil-rendezését és Pina
Bausch wuppertali táncszínházát ilyen
szoros programba sűrítve, majdhogy-nem
egymást követő estéken láthassa, hogy a
frankfurti és a heidelbergi évad
legjelentősebb eseményének egyaránt
nézője lehessen.

Hetekkel a feszvitál befejezése után, az
élmények torlódása, azok megosztásának
természetes igénye, minél részletesebb
beszámolóra ösztönözné a kritikust, a jó-
zan belátás azonban tartózkodásra kész-
teti. Hírt hozni manapság, a szakmai és
turistautazások, az információáramlás
korában, elsősorban a messze látszó csú-
csokról, a színpadi remekművekről ér-
demes. A határainkon belül amúgy sem
látható átlagelőadások tükrére, de fő-ként
kritikájára, összehasonlító mérlegé-re
még a szakma sem kíváncsi. Kivéve, ha
ezek az előadások a színházi világóra
állását jelzik: ha értékeik, gyengeségeik
egyetemes szakmai tanulságokat közve-
títenek, ha segítségükkel saját gondjaink
vizsgálatához - ha nem is megoldásához -
jutunk közelebb.

Ezért merem és igyekszem színházi
naplómban kitágítani a fesztiválkereteket
a találkozó tartama alatt látott egyéb
előadásokkal is, amennyiben azok fon-
tossága vagy tanulsága (számunkra),
meghaladja a zsüri által választott elő-
adásokét. És nem titkolom el, hogy szá-
momra Peter Zadek joggal vitatott Fal-
lada-adaptációja (Halálodra magad ma-
radsz) hibáival együtt is fontosabb, mint
Beckett 0, azok a szép napok ! című drá-
májának sokadik, profi színvonalon meg-
oldott, de sajnálatos módon súlytalan
(Luc Bondy rendezte) kölni előadása.



Találkozások Peter Steinnel

A nyugatnémet színház radikális baloldali
hírében álló pápájával, Peter Steinnel a
hazai kritikusok jobbára fesztiválokon,
Varsóban, Belgrádban, szerencsések
Amszterdamban találkoztak. A Hallesche
Uferen működő színház hétköznapjaiba,
demokratikus struktúrájába, alkotó
légkörébe (tudtommal) egyedül Saád
Katalin szerzett betekintést.

z idei nyugat-berlini színházi találkozó
hivatalos programjában mindössze
egyetlen Stein-rendezés, az Oreszteia-tri-
lógia szerepelt. Érthetetlen - vagy talán
nagyon is érthető, megfejthető -, hogy a
Schaubühne volt az egyetlen színház,
amely nem kínált lehetőséget sem a kriti-
kának, sem a közönségnek a színházon
kívüli találkozásra, eszmecserére. z
együttes képviselői még a német színházi
struktúráról, a Schaubühne gyakorlatában
bevált „Mitbestimmung"-ról folytatott
vitában sem vettek részt.

Hazai pályán többen már azt latolgatják:
a hatvannyolcas diáklázadások talaján
született, művészi és politikai radika-
lizmusával csatát nyert Schaubühne az
évtizedfordulóra a színháztörténetben
kritikus életkorba jutott. Kérdésesnek
érzik, hogy vajon képes-e az együttes a
folyamatos megújulásra? A baloldali fia-
talság politikai kabaréja, a Grips Theater
a történelmi félmúltba, a legendák korába
utalja Peter Stein „kőkorszakbeli"

forradalmiságát. Közben a társulat a ma is
feszítő társadalmi ellentmondásokból
táplálkozva igyekszik feltölteni a maga
lélektani akkumulátorát. A Hallesche
Uferen hetente több alkalommal török
nyelven játszanak a Berlinben élő, ma
már tíz százalékot képviselő kisebbség
számára. Ennek a kezdeményezésnek
kívülről legfeljebb a szociális igényét,
értékét lehet megítélni, művészi jelentő-
ségét semmiképpen. Abban azonban bi-
zonyos vagyok, hogy számomra mégís,
ma is, a Peter Steinnel való találkozások
jelentették a fesztivál legfontosabb élmé-
nyét. A többes számot az indokolja, hogy
az Oreszteia monstre előadásán kívül részt
vettem Kroetz Se húr, se hal című új
darabjának. főpróbáján a Schaubühnében,
és legalább filmen láthattam Boto Strauss
Nagy és kicsi című kortársdrámáj ának
előadását - mindkettőt Peter Stein
rendezésében.

A fesztivál két estéjén pedig paradox
módon nem Peter Stein művészi jelen-
léte, hanem éppen ennek hiánya bizonyí-

totta számomra a rendező drámateremtő
erejét. Először a Schaubühne kamara-
színházában, a Hebbel Színházban hasí-
tott belém ez a nem túlságosan új felfede-
zés, ahol Büchner Woyzeckjének előadá-
sa, pontosabban a nézőtéren terjengő
unalom bizonyította, hogy a géniusz nem
helyhez, nem társulathoz, hanem kizá-
rólag személyhez kötött. Ez a produkció
nyomába sem érhetett a Karge és Lang-
hoff rendezte bochumi előadásnak (Marie.
Woyzeck. De még a Stúdió K. budapesti
előadásának sem. A mérték, amit Stein a
maga rendezői teljesítményével szabott,
olyan magas, hogy a hamburgi Thalia
színháznak a találkozóra választott
előadása is messze alatta maradt. Az
Ingolstadti tiszítótűz című Marielouise
Fleisser-dráma, amelyet nyolc évvel
ezelőtt a modern realizmus naturaliz-
musba hajló kegyetlenségének izgalmas
szálláscsinálójaként ünnepeltünk Stein
rendezésében, most tisztes kötelező ol-
vasmánnyá fakult, drámatörténeti ku-
riózummá fáradt a Thalia színházban.

Az Oreszteia viszont -- Peter Stein
Oreszteiája - megint csak a klasszikus mű
újraköltése, birtokbavétele, jelen idejű
színháztörténet.

A tragédiaköltők athéni versenyének
sokszoros győztese, a marathóni csata
harcosa, Aiszkhülosz, remekművein kí-
vül kérdőjeleket is hagyott az utókorra.
Nyolcvan-kilencven drámája közül hetet
ismerünk. Vajon milyen sorsok, eszmék
hullottak immár valószínűleg végérvé-
nyesen a feledés homályába? Milyen in-
dokkal indíthattak vallássértési pert a
mélységes istenhit által vezérelt poéta el-
len? (Falus Róbert szerint vagy az eleu-
sziszi misztérium titkainak kifecsegésé-
vel vagy az athéni polisz hivatalos vallá-
sának megsértésével, a panteizmus irá-
nyába való eltéréssel vádolták.) És miért

hagyta el, nem sokkal az Oreszteia
megírása (i. e. 458) és diadala után végle-
gesen szeretett városát, miért költözött a
kultúra korabeli központjából, Athénből
Szicíliába?

Talán nem tévedek, ha azt sejtem, hogy
Peter Stéint nem a kanonizált klasszikus,
hanem a maga korának meg-szentelt
világrendjét is megkérdőjelező
drámaköltő vonzotta, amikor (folytatva a
már korábban megkezdett kollektív
antikvitásstúdiumokat, az Antiprojekteket)
az Oreszteidt, a mitológiai történet morális
ütközőpontjait taglaló, a hagyományok
országútján zsákutcába jutó individuumok
tragédiáját választotta elő-adásra. Az 1980
októberében tartott be-mutató
kommentárjai szerint Steín és társulata
egy teljes esztendeig foglalkozott a mű
szövegével, eszmevilágával és filológiai
hátterével, amíg a rendhagyó, maratoni
előadás koncepciója beérett és végleges
formában kicsiszolódott, amíg Stein
olvasatának minden mozzanata megélt
gondolattá lett a részt vevő színészek
számára is.

Stein nemcsak a társulattal, a közön-
séggel szemben is maximalista. Elvárja
tőle, hogy az antik színház nézőihez ha-
sonlóan, folyamatosan, délután kettőtől
majdnem éjfélig kövesse a drámai cselek-
ményt. Mivel ajátékteret a széksorok ki-
iktatásával kitágítja, a tragédia nézői az
emelkedő nézőtér alacsony, filccel be-
vont lépcsőin, lényegében a földön
gubbasztva ülnek. A fizikai és szellemi
erőfeszítés megkönnyítésére Stein két
egyórás szünetet iktat a tragédia szakaszai
közé, és a maga puritán módján-egy tál
levessel és egy Colával - meg is vendégeli
a színház fizető közönségét. A tisz-
teletjegyek tulajdonosait, az újságírókat
Stein kirekeszti a szertartásnak ebből a
mozzanatából. A magam részéről persze

Fallada Halálodra magad maradsz-adaptációja Peter Zadek rendezésében



nem a lencselevest sajnáltam, inkább a
megkülönböztetést. Azt is csak azért, mert
alapjában egyetértek Volker Canarisszal,
aki az Oreszteiáról írott tanulmányában
igen nagy jelentőséget tulajdonít az
előadás kereteinek. Stein „józan szín-házi
ünnepe", ez a profanizált és szekularizált
szertartás, nem egyszerűen az idő-ben
kiterjedt színházi élmények divatját
követi: a néző itt az antik társadalmak
életformaként vállalt színházából, a kol-
lektív jelen- és együttlétből részesedik.

Azok a nézők, akik valamilyen okból
nem engedhetik meg maguknak a mara-
toni élvezet vasárnapi luxusát, hétköz-ben
három egymást követő estén, külön-külön
előadásban is megtekinthetik a tri-
lógiaműfaj megteremtőjének folytatásos
mitológiai történetét. (Mellékesen: a há-
rom külön előadás helyára valamivel
magasabb a teljes Oreszteia megtekintését
biztosító jegy áránál. Aki azonban három
héten belül kívánja látni a teljes trilógiát,
az a vasárnapi vendégekhez hasonló
helyárkedvezményben részesül.)

Peter Stein minden rendezése, de külö-
nösen az Oreszteia megérdemelné, hogy
jelenetről jelenetre követve ugyanazzal a
következetességgel értelmezzük, ahogy
annak idején a társulat dolgozott a szö-
vegen. De mivel erre nincs módunk,
egyébként sem feladatunk, inkább az
előadás megrendítő élményének titkát
keresem.

A szöveg, bármilyen tökéletes a szí-
nészek dikciója - a Stein választotta,
egyébként kitűnően mondható, követhető
prózai fordításban önmagában sem-
miképpen nem ér fel azzal az esztétikai
gyönyörűséggel, melyet ez az előadás
nyújtott. A látvány intenzitása, a színpad
kitágítása, a játékteret kibővítő és meg-
sokszorosító térkihasználás, amelynek ré-
vén nézőként fizikailag is szinte belesod-
ródunk a drámába, már többet megma-
gyaráz. Az előadás kezdetén a dramatur-
giai funkciót hordozó sötétség, később a
fények agresszivitása és esztétikuma le-
nyűgöz: a szinte fenyegetően zárt szín-pad
(mert az Agamemnon előadása során a
végzet beteljesedéséig nem nyílik meg
előttünk az Atridák vára), titkot sejtet.
Peter Stein ezzel is, de az előadás ritmu-
sának tudatos szabálytalanságával is,
szinte az elviselhetetlenségig fokozza a
feszültséget. A nézők, valószínűleg ki-
vétel nélkül ismerik a mitológiai törté-
netet, a hírnök, illetve a király érkezése
mégis szinte érzéki izgalmat vált ki. Talán
azért is, mert a tragédia hősei nem a
kulisszák közül lépnek színpadra, ha-

nem a nézőteret kettészelő vassíneken, a
magasból közénk ereszkedve, valóban -
belépnek az életünkbe.

Olvastunk már frakkos Hamletről, lát-
tunk pulóveres Misanthropot; az Oreszteia
hőseinek időtlenül modern jelmeze talán
azért több az említetteknél, mert nem
kérkedik a maga anakronizmusával,
inkább a szerző és a néző korának egy-
idejű érzékeltetésére törekszik. Stein nem
tagadja hősei görögségét, és nem ka-
cérkodik a modernséggel: egyszerűen
addig absztrahál, amíg a múlt a jelennel
találkozik. És itt nemcsak Klütaimnésztra
hosszú, bordó szoknyájáról, sárga
posztóblézeréről, elegáns sziluettet nyújtó
kosztümjéről van szó. A vének karának
földhöz, társadalomhoz kötött külső
megjelenése éppen olyan jellemző az elő-
adásra. A jellegtelenül sötét öltönyt, bal-
lonkabátot, kalapot viselő Vének - vol-
taképpen egy bárhol, bármikor elképzel-
hető kisváros virilistái. Még a mai Görög-
országban is otthon lennének... A szí-
nészek „modern" jelmezeiket a görög
tragédiahősökhöz illő méltósággal, mindig
a szövegnek alárendelten viselik: a női kar
tagjai, ezek az előadásban főszerepet
vállaló kariatidák, akik a szövegtől
függően hol vészt hozó isteneket, hol
görög parasztasszonyokat, hol metafori-
kus funkciót hordozó baglyokat idéznek,
elejétől végig ugyanazt a fekete kosztü-
möt viselik.

A berlini kritika szerint - Michail Grü-
beré a kép, Peter Steiné a szó színháza.
Grüber rendezéseit nem ismervén, kizá-
rólag Stein igazolására: az Oreszteia képi
világának tudatos kompozíciója, artiszti-
kuma (különösen az első és a harmadik
részben), lenyűgöző. Az Agamemnon fo-
gadtatására földre vetett bíboringek lát-
ványa, a végzet üzenetét tolmácsoló,
zaklatott Kasszandra lepellel borított
testének szoborszerű, disszonáns harmó-
niája vagy az első vérfürdő szörnyűsé-
gének agresszíven vörös képi megjelení-
tése - a tényszerű igazság, a történet és az
annál is szuggesztívebb jelképes fogal-
mazás szintéziseként jelenik meg a szín-
padon. Ebben a kontextusban a fürdő-kád,
amiből az Agamemnon sorsát meg-
pecsételő vérvörös szőnyege kitüremlik -
nem blaszfémia. Klütaimnésztra mai
terroristát idéző véres ingű, szürke szok-
nyás figurája nem publicisztikus aktuali-
zálás, hanem a mű ébresztette asszociá-
cióink vizuális megfogalmazása. Peter
Stein mindig is az erős hatásokra épített.
Az előadás ezúttal az akusztikus elemeket,
a sírást, a vinnyogást is következe-

tesen az elviselhetőség határáig fokozza.
Elektra addig veri csillapíthatatlan
bosszúvágyában, dühödt nekikeseredéssel
szülei sírját, amíg szinte beleszuggerálja a
nézőbe, hogy a felgyülemlett indulatok-
nak robbanniok kell. A crescendók lé-
lektani hatását tovább erősítik a megjele-
nítés során kiéleződött, kiélezett kont-
rasztok. Amikor a bosszúra szomjas
testvérek, Oresztész és Elektra nemcsak
fenyegetően, gyűlölködve, de egyszer-
smind védtelen gyerekként is állnak
anyjuk sírjánál. Vagy amikor az Oresztész
által halálra ítélt Klütaimnésztra - a
zseniális Edith Clever - végső mentség-
ként biológiai anyaságát hozza fel, egy-
kor tejet adó fedetlen keblét kínálja cél-
pontul fegyverrel érkező fiának.

A dráma második részéből mintha
hiányoznának ezek a színpadi pillanat
megállítására csábító képi motívumok.
Mintha némileg lankadna ez a végsőkig
feszített indulat, hogy aztán a harmadik
részben annál hevesebben törjön elő. A
mitológiai történet szálai közül addigra
„csak" egy marad elvarratlan, Oresztész
bűne, illetve bűntelensége: az istenek
parancsára végrehajtott anyagyilkosság
jogi és erkölcsi következménye. z
anyajogú társadalom alkonyán elő-állott
sajátos jogi helyzetből logikusan
következik az, ami a szituációt individuá-
lis drámává élezi: Oresztész belső válsága
magamegnyugtatása („Jó apám véréért
ontottam ki vért") és cselekedeté-nek
társadalmi megítéltetése, a szavazás. Ezen
a ponton a drámai szöveg is kitágítja a vád
és a védelem érveinek körét. z esküdtek
már nemcsak Oresztész tettének
jogosultságáról, hanem az önbíráskodás
lehetőségéről és veszélyéről, a vajúdó
társadalom új jogrendjéről is döntenek.
Peter Stein szekularizált szer-tartása ezen
a ponton vág a legmerészebben
Aiszkhülosz elé: a Moirák gyűlöl-
ködéséből és Athéna pártfogásából olyan
igazság születik, amelynek kivívására és
felmutatására a jelenkor Oresztésze sem
elég erős. A megbékélés, amelyet a tri-
lógia hirdet, ebben a színpadi változatban
is felemelő, hiszen a pártviszály elültével
„a jóakarók akartja vezeti a várost" - de
kételyekkel, szatirikus fel-hangokkal is
keveredik. Mintha nem felelősségük
tudatában döntő individumokat, hanem
egy szavazógépezetet látnánk
működésben. És végül, a gúzsba kötött
bajkeverők látványa egyben a ki-vívott
felemás demokratizmus érvényét is
korlátok közé szorítja.

A mitológiai történet újraköltése,



Oresztész tettének megítélése Peter Stein
számára nem az isteni igazság kinyilat-
koztatása, nem mitológiai példázat, ha-
nem húsba vágó dilemma, a modern tár-
sadalom eldöntetlen létkérdése. És éppen,
mivel ennek megítélését Peter Stein nem
bízza az istenekre, Oreszteiájában szinte a
karnak szánja a főszerepet. A görög
drámák modern előadásaiban általában
kísérő- vagy keretszerepre degradált kórus
a Schaubühnében a mű minden
szakaszában emberi arccal és társa-dalmi
profillal rendelkező, cselekvő része a
tragédiának. A közvélemény és a
közönség reprezentánsai nélkül Oresztész
drámája sem lenne ilyen mértékben
társadalmi érvényű. z elvontabb etikai
dilemmák, a közvélemény faggatása,
reakciója, leleplezése által válnak eleven
társadalmi valósággá, a mitológia út-
vesztőiben megjelenített, felnagyított
egyéni sorsok pedig a kor és a közösség
megítélése által nőhetnek jelképes érvé-
nyűvé.

Peter Stein, aki 1970-ben Gorkij-Brecht
Anya című darabjával tört be az élvonalba,
azóta is elsősorban a világ-irodalom
klasszikusait használta gondolatai
szócsövének. (Boto Strauss Nagy és kicsije
az egyik emlékezetes kivétel.) z a tény,
hogy Kroetz nyomtatásban még nem
olvasható Se hal, se hús című új darabját (a
nyugat-németországi ősbe-mutatóval
egyidőben) Stein maga állította színpadra
a Schaubühnében, a mű iránt is felcsigázta
a szakma érdeklődését. Mivel a
bemutatóra csak a fesztivál kapuzárása
után került sor, többen is megpróbáltunk
jegyet váltani a főpróbára. (A jegyváltás
szó szerint értendő: Peter Stein
színházában a főpróbára kedvezményes, 8-
i2 márkás jegyet árulnak, tiszteletjegy a
sajtónak sem létezik. A fő-próba a színház
kispénzű egyetemista közönségének
vissza-visszatérő közös élménye. A
színház számára pedig - amint ezt a
produkció kezdete előtt Peter Stein
valahonnan a nézőtér közepéről közölte az
egybegyűltekkel - valóban próba,
amelynek a közönség reakciói révén
szerzett tapasztalatai hozzásegítik a
rendezőt a végleges megoldások kialakí-
tásához.)

A darab -- afféle német Deficit : két
egymással baráti viszonyban levő házas-
pár drámája. Akárcsak Csurkánál, Kroetz-
nél is végbemegy valamiféle csere,
csakhogy a szereplők nála nem partnert,
hanem - bizonyos értelemben és bizonyos
határig - szemléletet cserél-nek. Az egyik
házaspár a fogyasztói tár-

sadalom ideális életmódmodellje. Edgar,
a nyomdász férj, tisztességgel, de minden
különösebb ambíció nélkül dolgozik.
Egyetlen célja, hogy ne csak a kenyeret,
de a kalácsot, az új tévét, a kocsi, a nya-
raló árát is megkeresse, és jusson pénz,
illetve idő élete nagy szenvedélyére, a
díszhalakra. Pénztáros felesége, Emi,
kicsit zsörtölődik, amiért a teremtés
koronája nem osztja meg vele a házi-
munkát, de lényegében elégedett. Üres
óráin, éjszakáin nem gyerekről, hanem
szakmai előbbre jutásról ábrándozik. Á
második házaspár, Helgá és Hermann,
szerényebben, de ugyanolyan megelége-
detten morzsolja a hétköznapokat. Itt a
két gyerek és a születendő harmadik tö-
kéletesen kitölti a feleség életét. Négyük
közül Hermann az egyetlen közösségi
ember, aki a szakszervezet aktivistája-
ként a társadalom megváltoztatására tö-
rekszik.

A változás azonban az ő mozgalmi,
érdekvédelmi tevékenységétől függetle-
nül, az új technika bevezetése által tör be
az üzembe. És akkor, mindenki meg-
lepetésére kiderül, hogy Edgar, a megbe-
csült szakmunkás, egyszerűen képtelen
átállni. A szakmai kudarc hatására sértve
és elkeseredve ébred rá, hogy a nyomdá-
szat elit szakmából a komputert kiszol-
gáló rutinmunkává válik. Edgar ezzel
szemben fejjel megnő az új körülmények
és feladatok között, ő nemcsak képes az
átállásra, de élvezi is. A komputer, a
technika fejlődése egyszer csak felsza-
badítja a benne rejlő alkotó energiákat.
Ezzel a barátok útja szétválik. A tegnap
még elégedett munkásarisztokrata dühé-
ben felmond, munkanélkülivé, eltartottá
keseredik, s mindennek hatására házas-
sága is válságba kerül. Az egykori szak-
szervezeti harcos, bár nem adja fel a vál-
lalt érdekvédelmi célokat, mégis átalakul,
mert az új munkakörülmények között úgy
érzi, végre megvalósíthatja ön-

magát. A barátság felbomlik, szétszakad,
később gyűlölködésbe csap át.

Kroetz valóságismerete, figuráinak hi-
telessége és a hétköznapok atmoszférá-
jának érzékletes rajza nem meglepetés.
De ezúttal többet kapunk. A realista-
naturalista darab drámatörténeti jelentő-
sége annak köszönhető, hogy a riport a
szinte unalomig ismert, „A technika fej-
lődésének hatása az üzemi munkára és
mikroklímára" című, publicisztikus témát
elmélyítve - a termelési drámától el-jut a
modern emberi lét nagy kérdéseihez. z
ember és a technika viszonyához, a
mechanizálódó munkafolyamatnak az
önmegvalósítást nehezítő hatásához, és az
ember valóságos felszabadításának
távlataihoz. A hétköznapok kis konflik-
tusaitól a modern lét egyetemes problé-
máihoz. A jelenségtől a lényeg felé
megtett írói úton Kroetz kifejezésmódja
is megváltozott. Két hősének egziszten-
ciális vitája helyenként magával ragadó
költői magaslatokba is emelkedik.

A dráma ívét Kroetz végül is látványos,
kettős csőddel zárja. Edgart korábbi
életeszményének és életmódjának kudar-
ca, a feleslegesség tudata gyötri, míg vé-
gül a vízbe veti magát. Hermann pedig
nemcsak legjobb barátaival, de az általa
korábban képviselt munkásközösséggel is
jóvátehetetlenül szembekerül. A csőd
mindkettőjük egyéniségét és fizikai lé-tét,
ember voltát fenyegeti. A találkozás-nak
ezen a pontján azonban a rendezés
(legalábbis a főpróbán) olyan naturális,
brutális eszközökhöz folyamodik, hogy a
néző az emberi voltukból kivetkőzte-tett
véglényekkel (a nyálkás zöldre festett,
békanyállal befont Edgarral és a
mesterségesen felfújt hasú Hermann-nal)
minden valódi kontaktusát elveszti. Ezt -
és csak ezt éreztem vitathatónak az
egyébként minden mozzanatában töké-
letesen kidolgozott előadásban. Főiskolán
kellene tanítani, hogy Peter Stein
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klasszikus drámákon érlelődött, nagy
formátumú színészei hogyan emelik meg a
szituációk és mondatok tudatosan vállalt
banalitását is, oly módon, hogy a leg-
hétköznapibb mozzanatok is megkapják a
maguk kortörténeti és embertani hold-
udvarát, azt az általános érvényt, ami által
a riport művészetté emelkedik. A
jelenetsorra tagolt dráma epikus szer-
kezetét az egységbe fogott színpadkép, a
rendező diktálta felgyorsított ritmus szinte
az élő szervezet pulzálásához közelíti.

Ha az Oreszteia a monumentális szín-
padi szobrászat remekműve, a Kroetz-
dráma - modern kisplasztika. Az előadás
kidolgozottsága, kompozíciója és a belső
arányok tiszteletbentartása itt is mesterre
vall. Ám, mint minden hasonlat, ez is
sántít - hiszen a négyszereplős darab
szerkezete lehetővé teszi és megköveteli a
kinagyított közelképek sorozatát. Á négy
figura bármelyike - a két nő-alak is -
elbírná vállán egy modern dráma teljes
súlyát. De az előadásban még-sem az
egyes szereplők pszichológiai portréja,
hanem a kétszer két figura közötti
kapcsolat - a vonzás-taszítás, a szerelem-
barátság, a féltékenység villódzása -
ragadott meg. És legfőképpen az a
rendezői arányérzék, nevezhetném pe-
dantériának is, amivel Stein mindezt
adagolja. A kivitel tökéletessége, attól
tartok, itt is csak következmény: Stein
vállalkozásának lényegi tanulsága, hogy
korunk hétköznapi konfliktusait ugyan-úgy
csak az ember nembeliségének szint-jén
érdemes megragadni, mint ahogy azt a
klasszikusok tették.

Apokalipszís - tegnap

Nincs fesztivál - műsorváltozás nélkül.
Éppen ezért, először meglepett, hogy miért
vált ki akkora érdeklődést, szenvedélyeket
a heidelbergiek bejelentése, amely szerint a
Michael előadása elmarad. Azután kiderült:
eredetileg a találkozó keretprogramjában
szerepelt Goebbels egy fiatalkori
regényének színpadi adaptációja, a
heidelbergi társulat előadásában. A
vállalkozással, amelyet eredetileg otthon
az Arturo Ui kísérő programjának szánták,
tulajdonképpen a csírájában levő
fasizmust, egy ideológia és az azt ki-fejező
frazeológia forrását kívánták meg-
világítani. A leleplező szándék azonban
kis híján visszájára fordult. Egyszerre tíz
tévé- és rádiótársaság is érdeklődött a be-
mutató iránt, és az a veszély fenyegetett,
hogy az ötletből, kivitelezőinek szándéka

ellenére, politikai szenzáció születik. A
színház vezetősége azonban (megelőz-vén
az esetleges provokációkat, a félre-érthető
újságcikkeket, a nem kívánt tetszést)
önként és időben elállt a szatirikus
monodráma kétes szenzációt ígérő pre-
mierjétől.

A bejelentést általános helyeslés fogad-
ta. Az emberek, a színházi szakma kép-
viselői is, érzik, hogy a fasizmus lezárt
történelmi korszaka még túlságosan közel
van, az apokalipszis még csak tegnap
tombolt. Nyugat-Berlinben jelenleg a
leglátogatottabb kiállítás az a Reichstag
épületében rendezett történelmi szám-
adás, amely - többek között - tiszteletre-
méltó őszinteséggel mutatja be a náci
Németország történelmi felelősségét is. z
új német filmművészet középponti témája
a nyolcvanas évek fordulóján is a
fasizmus anatómiája. A napilapokban ott-
tartózkodásunk alatt heves polémia folyt,
és a közvélemény felháborodása végül is
lehetetlenné tette a Führer szobrászaként
emlegetett Becker kiállításának
megrendezését. (Pontosabban: csak a
vernissage-t tartották meg, a tárlatot a
megnyitó napján be kellett zárni.)

A szellemi élet minden területén kivi-
láglik, hiába telt el egy emberöltő a tör-
ténelmi ítélethozatal óta, hiába, hogy
nemcsak a bűnösök, cinkosok, de a tanúk
és túlélők száma is évről évre fogy, a fiúk
nemzedékét most is mindennél jobban
foglalkoztatja az apák vétke. A történelmi
önvizsgálatnak ez az igénye és a fasizmus
táptalaját alkotó emberi tulajdonságok,
magatartásformák analízise, ami az egész
német kulturális életet - filmgyártást,
irodalmat - áthatja, köz-vetve és
közvetetten a nyugat-berlini színházi
fesztiválon és a berlini színházak
műsorában is érzékelhető volt.

Közvetve - valójában majdnem minden
előadásban. Tehát még a zürichiek
Fiescójában, az Ingolstadti tisztítótűz ham-
burgi előadásában is. Mindenütt, ahol az
emberi integritás fenyegetettsége kerül
színpadra, és ahol a történelem erői, egy
eltorzult közösség kényszertörvényei
megkérdőjelezik az individuum szabad-
ságjogait. Schiller kétszáz esztendős ro-
mantikus drámájában ezúttal egy leendő
fasiszta népvezér, egy a diktátor szerepét
játszó pojáca ágált a színpadon, aki-ben
Hans Hollmann rendező Goebbels
ősmodelljét látta. (A drámaértelmezés
erősen vitatható, mint ahogy az előadás
stílusa is az volt. De a politikai szándék
összecseng a találkozó német előadásai-
nak eszmeiségével.) Tágan értelmezve a

problémát, még Karge és Langhoff bo-
chumi Woyzeckje is ide sorolható, hiszen a
rendező nyilatkozata szerint Woyzeck
gyilkossága hangsúlyozottan nem a félté-
kenységi dráma beteljesülése, hanem egy
marginális figura elkeseredett cselekvési
kísérlete, a történelembe való belépés
egyetlen, számára adott - torz - formája.
Ezért tagadta, közömbösítette a rendezés a
hős iránti részvét minden lehetséges
megnyilvánulását, ezért nem tulajdonított
igazi jelentőséget Woyzeck bűntudatának.

A vád drámairodalma, a fasizmus
rémtetteinek közvetlen leleplezése - már
túlságosan sok és sokféle elfogadható
darabot produkált ahhoz, hogy a járt úton
érdemes legyen tovább haladni. Érthető,
hogy a világszínház - és a nyugatnémet is -
a járatlanokat keresi. z eredetiségre való
törekvés a legtöbb esetben együtt jár a
történelmi tapasztalat általánosításának és
aktualizálásának igényével. Ma már nem a
fasizmus rémtetteinek leleplezése, hanem a
fasizmust tápláló társadalmi és
pszichológiai fertőzéseknek, ferdüléseknek
az analízise a vállalt feladat.

Ide sorolható a diszkriminációk és az
előítéletek konzekvenciáinak felmutatása
is. Ez az alapja az amerikai Martin Sher-
mann a Schiller Theaterban bemutatott
Bentjének, ennek a brutalitásában is ha-
tásos lágerdrámának, amely túllépve a
lágertéma megírhatatlannak ítélt, mégis
sokszor megírt, ismert poklán, ezúttal a
koncentrációs táborba hurcolt homo-
szexuális férfiak gyötrelmeinek állít em-
léket. A színmű irodalmi értéke legalább-is
vitatható. Színházi hatása - elsősorban a
megrendítően erőteljes, szuggesztív
színészi alakítások következtében - vi-
tathatatlan. A történet hitelességét, a
náciknak a rózsaszínű háromszöggel
megbélyegzett, deportált homokosok ellen
is elkövetett gaztetteit, a fizikai
gyötrelmeknél is nehezebben elviselhető
emberi megaláztatás kálváriájának stációit
természetesen nincs okunk kétségbe von-
ni. És mégis, bennem valamiféle megfo-
galmazhatatlan, alig elfojtható ellenkezést
ébresztett a téma. Nem merészsége, hanem
inkább marginalitása, extremitása, a
szituációk tragikumát beárnyékoló
kuriózumjellege következtében. És ennél a
problémánál azért is érdemes meg-állni,
mert nem ez volt az egyetlen olyan
antifasiszta tendenciájú előadás, amely-ben
a kuriózumjelleg kísértett. A sémától, a
már elmondottól való jogos tartózkodás és
félelem, az újat mondani akarás



szándéka, úgy látszik, néha kerülő-és
mellékutakra, zsákutcákba is torkollik.

Más vonatkozásban, de ezt példázza a
kölniek kollektív alkotású, polemikus
dokumentumdrámája - Die Edelweiss
Piraten sind treau. A Havasi gyopár kalózok
hűségéről írott darab a múlt és jelen kö
zötti kapcsolatteremtés politikai igényével
lép fel, s ennyiben izgalmasabb minden
háborús krónikánál. A dráma alap-ötletét a
közvetlen kölni tapasztalat, a jelen
valósága szolgáltatta. z a tény, hogy a
városi hatóságok továbbra sem, ma sem
ismerik el ellenállónak a Havasi gyopár
társaság egykori fiataljait. Tagjain, akik
közül a többség 1944-ben mártírhalált
szenvedett, ma is rajta van a hu-
ligánbélyeg: a periratok alapján válto-
zatlanul egy rendbontó, fosztogató banda
bűneit vetik szemükre. A darabot a kölni
színház perújrafelvételnek szánta.

Csak hogy az amatőr színház eszközei-
vel felelevenített, meglehetősen sematikus
ellenállóhistória, a hőstettek krónikája -
önmagában nem cáfolja a vádakat. A
montázs azonban adós marad a tények és a
vádak szembesítésével, a kétféle igazság
drámai, színpadi ábrázolásával, és ezzel
megkerüli magát a drámát. A szerkesztők
megelégszenek a hősök érdemelnek, a
legendának a felidézésével, alkotásuk ilyen
módon megreked a krónika szintjén, és szó
sincs igazi vitáról. Kétségtelen, hogy a
pozitív oldal felidézése önmagában
polemikus funkcióval bír. Összecsapások
nélkül azonban nem születik dráma. Egy a
hősök tömeges kivégzésével záruló
színpadi történet nyilván nem nevezhető
tét nélkülinek. De ezúttal a perújrafelvétel,
a hősök emlékének megtisztítása, a
rehabilitáció lenne az igazi tét. Ez pedig az
ábrázolás egysíkúsága, az ellenérvek
érdemi köz-lése nélkül, végül is teljesen
elsikkadt.

Hazai pályán járatos német kritikusok
már a találkozó legelső vitáján szóvá tet-
ték, hogy miért hiányzik Peter Zadek
Fallada : Halálodra magad maradsz című
regényéből készített színpadi adaptációja a
hivatalos programból. Nemcsak a vi-
lágranglista élmezőnyében szereplő ren-
dező, a professzionalizmus legmagasabb
szintjét megközelítő monstre előadás, de a
téma is megérdemelte volna a zsüri
figyelmét. Mások - nem kevésbé verzátus
kritikusok - tiltakoztak: Zadek színpadi
alkotása nem véletlenül maradt ki a leg-
jobb tizenkettő közül. A Fallada életraj-
zából, posztumusz regényéből, a fasizmus
látványos, szatirikus revüjéből és Göring
özvegyének emlékirataiból szer

kesztett, sokszálú és sokrétű színpadi
kompozíció nemcsak struktúrájában,
szövegében, de szellemében és hatásában
is ambivalens.

Ami egyértelmű - a legvonzóbb és
legtisztább - az a Fallada-regény hiteles
történelmi dokumentumokra, eredeti
periratokra épített cselekményének szín-
padi megjelenítése. z ellenállás balladája,
amelynek költőiségét a hős vállal-
kozásának reménytelenül egyedi volta
hordozza. Egyszer volt, hol nem volt, egy
derék öreg asztalos, Otto Quangel
művezető, aki a fronton elvesztett fiának
haláláért tettekkel áll bosszút. Feleségével
együtt időről időre levelezőlapokat ír
sorstársainak, ismeretlen, egyszerű em-
bereknek, amelyben megpróbálja ráéb-
reszteni őket a háborús vérontás értel-
metlenségére, a náci hadigépezet terror-
jára, arra a rengeteg igazságtalanságra,
ami mindig a kisembereket sújtja. A ma-
gányos ellenállás nemcsak reménytelen,
de látszólag értelmetlen is. Otto Quangel
levelezőlapjainak túlnyomó többsége a
névtelen címzettek megfélemlítettsége
következtében a Gestapo kezére jut. De
mégsem értelmetlen az erkölcsi példa, az
az emberi magatartás, amely végül is a
Quangel házaspár életébe kerül. z asz-
talos és felesége a maga szerény módján
egy nép becsületéért áll ki, s tettük talán
ébren tartotta, tarthatta az emberi tisz-
tességbe vetett hitet is.

A magányos harcosnak ezt a legendáját
a színpadon több drámai és látványos
cselekményszál is keresztezi. Zadek igen
nagy fontosságot tulajdonít a munkás-
mozgalomban részt vevő, majd attól,
részben a mozgalom szektássága miatt is
eltávolodó Trudel (Otto menye) drámá-
jának, az ismeretlen levelezőlap-író bűn-

tettét nyomozó, szakmája iránt elkötele-
zett nyomozó tiszt lelkiismereti válságá-
nak, és időről időre megidézi magát a
szerzőt, Fallada morálisan korántsem
feddhetetlen figuráját is. Ez az utóbbi
jelenetsor kétségtelen érdekessége és te-
hertétele is a darabnak. z író Fallada
cinizmusa, alkoholizmusa, szexuális és
politikai gátlástalansága, paradox módon
az általa teremtett, nála százszor szimp-
lább, de önmagához következetesen hű-
séges, tiszta munkáshős jellemének ellen-
pólusaként jelenik meg.

De a vitát valójában az előadásnak nem
is ezek a verbálisan megközelíthető
motívumai váltották ki, hanem a kor
atmoszférájának, erkölcstelen erkölcsé-
nek, a tömegeket megtévesztő álművé-
szetének érzékeltetésére hivatott, moz-
galmas és látványos revüképsorok,
amelyeket Peter Zadek (ez az elkötele-
zetten baloldali, angol, zsidó rendező)
nyilvánvaló korfestő és leleplező szán-
dékkal, leleplező és rafinált iróniával
iktatott a játékba. De amelyeknek néző-
téri hatása - a 'magam tapasztalata és az
előadás társadalmi közegét nálam jobban
ismerő német kritikusok ismerete szerint -
legalábbis ellentmondásos. Mert
számtalan példa bizonyítja, hogy a nosz-
talgia is örökölhető. z elrettentés szán-
déka, főként, ha olyan profi módon, olyan
perfekcióval történik, mint itt Jerome
Savary briliáns koreográfiájával -
könnyen elsikkad, bizonyos esetekben
(lásd a korábban ismertetett, elmaradt
Goebbels-premier történetét!) - bume-
ránggá is válhat. Hiába gúnyolja színész
és rendező a náci kultúra sekélyességét,
ha a torz tükörben, nagyszabású kom-
pozícióban, csillogó ruhákban remek
táncosok forogjnak... De talán még az

Bernhard Minetti A világmegváltó című Thomas Bernhard-dráma főszerepében



idézőjelben tolmácsolt, látványos náci
revünél, ahol a persziflázs szándéka nyil-
vánvaló, kevésbé áll fenn a kijózanító
gyógyszer mellékhatásának veszélye, és a
méreg, ha hat is, talán nem annyira ve-
szélyes mint a Göring család sorsát
színpadra idéző „falvédő-jelenetekben".

Az a tény, hogy a fenevadnak felesége
és kislánya van - magánügy, és vélemé-
nyem szerint nem tartozik sem a törté-
nelem lényegéhez, sem a Fallada-adap-
táció művészi egységéhez. Ha a Göring
fejére kimondott (jogos) halálos ítéletet
Zadek valamiféle dramaturgiai ellen-
pontnak szánta volna - amit eleve vitat-
hatónak érzek -, talán nem is csak síkos,
de már-már mocsaras területre téved.
Shakespeare-i tudás kellene ahhoz, hogy
a gyilkos és áldozat sorsának párhuza-

mára alapozott szembesítés a kívánt
pszichológiai hatást váltsa ki a nézőtéren.
Zadek azonban nem Shakespeare. Nála
Göring fejére valamiféle tudatosan talmi
fényt sugárzó mártírglória kerül. Az el-
rettentés, a leleplezés szándéka (termé-
szetesen) itt sem vitatható. De Stuart
Mária búcsúszavainak idézése ennek el-
lenére tévútra viszi a nézők érzelmi
asszociációit, mert azonosulásra csábít.
Végezetül azzal, hogy a mű legköltőibb,
aforisztikus igazságát, a Fallada-mű cí-
mét - Halálodra magad maradsz - Zadek
Göring szájába adja, voltaképpen - szán-
déka ellenére - elárulja hősét.

Megdöbbentett, hogy a kívülállókban -
nézőkben, kritikusokban - lappangó
ellenérzésnek a legszenvedélyesebb meg-
fogalmazását a darab főszereplőjétől, a

német színház nagy öregjétől, a zseniális
Bernhard Minettitől hallottam. Minetti,
aki Otto Quangel alakjában tökéletes
érzelmi azonosulással mutatja fel az el-
lenálló tisztességét, pátosztalan pátosszal
a kisember mártíriumát, vóltaképpen
nemcsak vitathatónak, egyenesen sértő-
nek érzi a színpadi kompozíció arány-
tévesztését, a mű ellentmondásos politi-
kai kisugárzását.

Zadek előadásától egyetlen kritikusa
sem vitatta el a színpadi kompozíció eré-
nyeit, a látvány gazdagságát, a drámai
szerkezet és a játék dinamizmusát, vala-
mint azt, hogy az ötórás előadás minden
percét sikerült a rendezőnek kitölteni. Az
adaptációk történetében megesett a ritka
kivétel, hogy a színpadi alkotás nemcsak
gazdagabb, de igényesebb, ere-

Goethe Iphigénia Taurisban című drámája a frankfurti Schauspielhaus előadásában
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etibb és mélyebb lett, mint az eredeti,
int Falladának a maga idejében nagy

atású, de mára lektűrré kopott, történelmi
zemléletében kissé szimplának ható
rzelmes regénye. Utólag mégis
elyeselnem kell a zsüri kérlelhetetlensé-
ét. Ha szerepeltek is a Fallada-adaptá-
iónál sokkalta gyengébb előadások a
alálkozó műsorán, Zadek ambivalens
zínpadi kompozícióját felesleges - mi
öbb: hiba - lett volna 1981-ben a leg-
obbak piedesztáljára emelni.

súcsok és csalódások

alálkozón vettünk részt Nyugat-Ber-
inben, nem versenyen. De a nézői-kriti-
usi agyberendezés, amikor mindenáron
egisztrálni, osztályozni igyekszik a tor-
ódó tapasztalatokat, majdnem elkerül-
etetlenül rangsorol. Az „egyszemélyes
süri" nyilván szubjektív, alighanem
gazságtalan is, de állásfoglalásával még-
scsak célszerűen megtámasztja a maga
róbára tett memóriáját. z igazság az, hogy
z ilyenféle alkalmi rangsorolás, amelynek
orán kizárólag nem létező díjak kerülnek
iosztásra, a szelekciót is könnyíti. Nem
ordulhat elő, hogy igazán jelentős
ollektív vagy egyéni teljesítmények a
eszámoló tematikai logikája, szerkezeti
elépítése folytán elsikkadja-nak.

A nyugat-berlini, cseppet sem hivatalos
versenyt a magam részéről valami-féle
pozitív diszkriminációval hirdettem meg:
Peter Stein, aki a világválogatottban
szerepel, versenyen felül áll, őt
(legalábbis az elmúlt évtizedben) a szín-
háztörténet mércéjével érdemes csak
mérni. De ha így - Peter Stein nélkül --
vizsgálom a mezőnyt, a legjobb rendezés
díját habozás nélkül Hans Neuenfelsnek
ítélem. Az általa bemutatott Iphigénia
Taurisban, Goethének ez a német szín-
padokon szinte folyamatosan játszott
drámája, a frankfurti Schauspielhaus elő-
adása, nemcsak egy szuverén, a szó és a
kép kölcsönhatásából kiteljesedő rendezői
világba kínál betekintést, de megrendítő
emberi élményt is nyújt.

Mostanáig tudatosan kerültem, hogy (az
általam látott) német színház nyíltan
vállalt brutalitásáról, a kegyetlenség na-
turalista módon felmutatott kultuszáról
szóljak. Attól tartok, nem ismerem elég
mélyen ennek a számomra visszatetsző
stílusirányzatnak a táptalaját, és ezért nem
becsülöm érdem szerint a rendezők
fennen hangoztatott tabudöntő szándékát
sem. Számomra a brutalitás - még ha
leplező, ha a pellengérre állítás igé

nyével vagy annak ürügyén jelenik is meg
-- a német színházban látott fizikai
közelségben és arányban! - mindenkép-
pen riasztó. Különösen az, ha a brutális
színház bizonyosfajta vonzására, hatásá-
nak negatív oldalaira gondolok. Hans
Neuenfels rendezése a felemelő ellenpél-
da. Végre egy előadás, amelyben a hu-
manitás nem távoli és elvont program,
hanem megrendítő tapasztalat. Neuenfels
számára Goethe drámája Iphigénia
önfelszabadításának dicsérete, az em-
berség győztes próbatétele. A dráma
földrajzi szigetvilága egy olyan morális
határhelyzet elemzését teszi lehetővé,
ahol az esztétikum - Neuenfels szavával -
győz az embertelenség, a barbárság felett.
Babits Mihály ugyanerről azt vall-ja,
hogy „az ész szelíd hatalma", „az em-
beries kultúra szelleme" aratott diadalt. És
bár Neuenfels nyilván nem olvasta Ba-
bitsot, rendezésében ugyanarra a követ-
keztetésre jutott. Csakhogy ő nem sza-
vakkal, színpadi helyzetekkel dokumen-
tálja, hogy ha „a hellén szelídség győz a
barbár erőszakon, egy kicsit a barbárnak
is dicsősége". A barbár, akit a frankfurti
koncepció megidéz, kétsoros sötét öltönyt
és szemüveget visel, csak fehér inge alól
villan ki tetovált melle. De ami-kor Thaos
királyról lehull a jelmez, hirtelen saját
szintjére kerül vissza. A győzelem,
amelyet Neuenfels ábrázol, Iphigénia
győzelme egyértelmű, és mégis

nyitva hagyja a cselekmény távlatait. A
nehéz sorsú lány nem marad tovább a
szigeten Thoas szerelmese fogságában, de
talán nem is tér vissza Görögországba.
Emberségének győzelme szélesre tárta
sorsa kapuját, s hogy merre lép ki rajta,
ki-ki maga gondolhatja végig.

A frankfurti előadás képi világa -
akárcsak Peter Steiné - megint csak rész-
letekbe menő, tüzetes leírást kívánna. A
díszlet, amely ugyancsak a Theater Heute
kritikusa által „felvilágosodott
szürrealistának" nevezett rendező alko-
tása, önmagában is a klasszicizmus mo-
dernségének, is modern színházi látásmód
klasszikus arány- és formaérzékének pél-
dája. A tág térséget körülölelő, tagolt
fehér falakat káprázatos változatossággal
simogatja, ezüstözi, mezteleníti le a fény.
A világításnak olyan kompozíciója van,
mint egy zeneműnek. A színpad előteré-
ben levő valódi víz, amely Iphigénia
tükörképével minden fényképen hatásos,
festői látvány, a mitológiai színhely szi-
get voltát hangsúlyozza. És valódiak,
realista módon azok, a Goethe korát idéző
színpadi berendezési tárgyak, stíl-bútorok
is. A háttérben viszont, ahol eredetileg
Diana istennő szobrát látjuk, a
cselekmény előrehaladtával új meg új
képek bontakoznak ki. Ezek a képek már
nem a valóságot idéző díszletvilág-hoz
tartoznak, funkciójuk talán nem is a hely
és a tér, inkább a gondolat képi

A Sok hűhó semmiért a heidelbergi színház előadásában



megjelenítése. Egyes kritikusok szerint
háttérben a „lelki tér" bontakozik ki. A
mozdulatlanságot megtörő görög evezősök
látványa - Iphigénia emlékeinek
kifejezése, s a történet kronologikus előz-
ményére utal. Később a szemet kápráztató,
a vakító fehérséggel vitázó, égővörös
pipacsmező a héttérben, Oresztész
őrületének egyértelmű metaforája,
amelyhez nem kell sem kommentár, sem
konkrétabb fogódzó: a látvány önmagáért
beszél, és még akkor is több dekorációnál,
ha eredetileg csak a színkontraszt
kedvéért, az esztétikum jegyében
születhetett.

A valóságos fesztiváldíjaktól eltérően, én
magam kiadnám a legnagyobb rendezői
ötlet díját is. Mert a nagy ötletből nem
feltétlenül születik nagy előadás, a nagy
ötlet utánozhatatlan, de unaloműző és
fantáziaindító. Kiadnám, már csak azért
is, hogy a heidelbergi színház Sok hűhó
semmiért című előadása ne maradjon
díjazatlan.

z angol klasszikust a német tudomány
fellegvárában, az iraki születésű,
Izraelben nevelkedett David Mouchtar-
Samorai rendező állította színpadra, aki
korábban Angliában, a többi között a
Young Vicben, Németországban Bré-
mában dolgozott. Samorait koncepciója
kialakításában láthatóan nem kötötték a
Shakespeare-vígjátékok előadási tradíciói.
Csak így fedezhette fel azt, ami felett a
komédia olvasói mostanáig rendszerint
átsiklottak, hogy a Sok hűhó semmiért (a
Shakespeare-szöveg utalásai szerint)
Szicíliában, Messinában játszódik. Mint-
ha valaki színpadra állítaná a cseh ten-
gert! Samorai komolyan vette Shakes-
peare frappáns utalását. Ez volt az elő-
adás kiindulópontja, s ez tette lehetővé,
hogy a keserű komédia hősei egy naptól
izzó tengerparti homokstrandon játsszák
el kisded játékaikat. De még ennél is
nagyobb merészség volt - mert filológiai
mentség nélkül követtetett el -, hogy
Samorai az időtlenségből, Shakespeare
korából a tragédiával terhes XX. századba
helyezte a cselekményt. z idő-pont: 1915,
Olaszország utolsó, már nyugtalan és
feszült békeéve, a háborúba való belépést
megelőző periódus. Erről a rendezői
ötletről, amit nyugodt lelki-ismerettel
nevezhetnénk önkénynek is, a
konkretizálás által lefoszlik az öncélúság
bélyege. Világossá válik, hogy Samorai
nem meghökkenteni akarja a nézőt, ha-
nem a jelenben átélt válság közeli törté-

neti előzményét, modelljét keresi a mesé-
ben. A katasztrófaváró hangulatban ex-
ponált vígjáték ezáltal hitelesebb és kese-
rűbb lett. Sajátos fénytörését, különös
atmoszféráját többen a Halál Velencében
fojtottan és lebegően keserű világához
hasonlították.

Samorai színészei semmivel sem jobbak,
inkább gyengébbek a hazaiaknál; a
színpadon, valljuk meg, tehetséges és
érdektelen egyéniségek gondosan ki-
munkált összjátékát láttuk. A nyelvi
akadály, ami a rendezőt színészeitől (és a
játék nyelvétől) elválasztja, arra ösztönzi,
hogy a test és a gesztusok nyelvére
fokozottan figyeljen. Ez azonban - arra
nálam érzékenyebb német kritikusok
szerint - néhol a szövegmondás szépsé-
gének kárára válik. Nagy színészegyéni-
ségek nélkül egyébként sem születhet
nagy Shakespeare-előadás. De a félig
reális, félig szürreális, az erős fényben
villódzó színpadi atmoszféra olyan hatá-
sosan keretezi a modern ruhába öltöztetett
ismerős földi szereplők és a maszkos
mesehősök, mitológiai alakok viadalát,
hogy végül is színpadon és néző-téren
mindenkit elkap a játék sodra, lírája. A
félreértések humorát és a Hero
leánybecsületét megtipró konstruált vád
drámáját a rendező nem is próbálja erő-
szakkal ötvözni, inkább tudatosan vala-
miféle szellemi, hangulati szaunába csá-
bítja a nézőt.

A nagy ötlet margóján megint csak egy
kuriózumértékű, de számunkra mégis
feljegyzésre méltó érdekesség: a Sok hűhó
semmiért heidelbergi variációjában színre
lép egy magyar nemesi família is. z
üdülők közé telepített Nemesthoty (sic)
gróf nyelvtörő magyar szövege a németek
számára ellenállhatatlanul mulatságos
halandzsa. Samorai azonban valószínűleg,
sőt minden bizonnyal nem ezért az olcsó
komikus hatásért, hanem a mű közép-
európaiságának, a Monarchia tragé-
diájának érzékeltetésére találta ki őket.

A legjobb s z í n é s z i alakítás díján sem kel-
lett sokáig töprengeni. Akik végigkísérték
a találkozó műsorát, alighanem velem
együtt, egyhangúan Bernhard Minettinek,
Thomas Bernhard Világmegváltó című
darabja címszereplőjének ítélnék a pálmát.
(Én magam legfeljebb az indokolásban
tüntetném fel, amiről már szóltam, hogy
Minetti a bochumi szín-házban bemutatott
Bernhard-darabbal egyidőben a Fallada-
adaptáció főszerepé-

ben, Otto Quangel művezetőként is re-
mekelt.)

A Világmegváltó Günter Rühle, a Theater
Heute kritikusa szerint a szín-padi
szentháromság - szerző, színész és
rendező - közös műve, csak a látható
győzelem, a siker Minettié. z író Minetti
alakítása révén megéli saját szövege
kiteljesedését, a színész viszont megtalálja
Bernhard szavaiban - önmagát. Kettőjük
között, a találkozás szervezője-ként
működik közre Claus Peymann, a rendező.
A kritikus szerint ritkaság, hogy író és
színész ilyen sokat tudjon egymásról.
Megpróbáltam elképzelni a darabot, ennek
a Farkas Zénó-típusú öreg, autodidakta
professzornak, ennek a monomániás
képzelt betegnek, a reménytelenség
tudósának egyetlen napját - a díszdoktorrá
avatását megelőző, nagyobbrészt fizikai,
kisebbrészt lelki készülődését és magát a
ceremóniát - más színésszel, mondjuk,
magyar színpadon. Megpróbálom
elképzelni, és először nem megy. A
kritikusoknak mégis lehet némi igazuk
abban, hogy a zseniális Minetti „lenyelte a
darabot", hogy a szöveg az ő kezében
partitúrává válik. Nélküle Thomas
Bernhard egyetlen mikrocselekményre
épülő, nem különösebben mély drámája
inkább csak szellemes, kissé el-nyújtott
színpadi játék lenne, intellektuális
kacérkodás a világmegváltás lehetősé-
gével, pontosabban lehetetlenségével. Iz-
galmas emberi portrévá, az évek által ránk
bélyegzett emberi nyomorúság köz-
legényt és tábornokot egyaránt fenyegető
tragikomédiájává a szöveg csak a színészi
alakítás által vált.

Minetti tagolta a hosszadalmas szín-padi
monológot önmagával folytatott, izgalmas
dialógussá oly módon, hogy a nap
rituáléja által rákényszerített fizikai
cselekvések közben eljátssza a Világmeg-
váltó igazi drámáját. Az egyik oldalon -
szellemének nagy lehetősége - a híres,
világmegváltó életmű, a világ megveté-
sének dokumentuma; a másikon az a ki-
csinyes, hiú, önmagáról is illúziókat ker-
gető, szerepjátszó vidéki tanár, akivé a hős
valójában lett. Aki a világmegváltás
szándékát feladva, csakis a világ elutasí-
tásából, tagadásából szerzett magának
némi tekintélyt, s most annak kamataiból
táplálkozik. Minetti színészi alakításában
az a legcsodálatosabb, hogy a sors, a jel-
lem mindkét vetületét teljes emberi hitellel
játssza. Megéli a világból való teljes és
végleges kiábrándulást - minden úgy
rossz, ahogy van -, és a hétköznapok apró,
kulináris örömeihez való makacs



és zsarnoki ragaszkodást is. Melyik a hős
igazi arca? Egyik sem és mind a kettő: a
világmegváltó jellemének lényegi vonása
a szerepjátszás. Azért is felejthetetlen
Minettinek az a jelenete, amelyben a
mozgásképtelen beteg helyzetéből ki-
lépve, egy óvatlan pillanatban magáról
megfeledkezve, feláll és elindul, de csak
azért, hogy nyomban visszahulljon sze-
repébe és karosszékébe.

Persze nem hiszem, hogy ez a bravúr-
szerep Bernhard Minetti privilégiuma.
Még akkor sem, ha a színész és a szerep
tökéletesen egybekopírozódtak a bemutató
nézőinek tudatában. Viszont biztos vagyok
benne, hogy csak egy hozzá hasonló
rangú, intellektusú, „egész estét betöltő
színésznek" -- például Major Tamásnak! --
érdemes vele kísérletezni.

z igazi zsürik, amikor méltánytalanságtól
tartanak, rendszerint valamiféle kü-
löndíjjal jutalmazzák azt, akit sajnálná-nak
mellőzni. Ebből a meggondolásból
jelöltem én (saját használatra és a beszá-
moló kereksége érdekében) Musil Ra-

jongók című drámájának bécsi előadását a
színházi találkozó különdíjára. A Burg-
theaternek ez az Erwin Axer rendezte
előadása majdnem annyira megosztotta a
fesztiváli közvéleményt, mint a wuppertali
táncszínház. A kritikák polarizálódására
jellemző, hogy míg a Tagesspiegel „Életre
keltették" címmel számolt be a
bemutatóról, a Berliner Morgenpost
kritikájának konklúziója, hogy bármilyen
dicséretes szándék is lenne életre kelteni
Musik drámáját, ez vég-eredményben a
bécsieknek sem sikerült.

Egyesek szerint az ötórás előadás el-
viselhetetlenül hosszú volt, a darab pedig
tagadhatatlanul poros. A hősök drámája a
szavak áradatába fulladt, és a rendező
túlságosan keveset tett annak érdekében,
hogy a hatvanesztendős alkotást kiemelje
az agyonbeszélt társalgási színművek
monotóniájából. Nem sikerült érzékel-
tetnie a szereplők szavai mögött húzódó
testi és emocionális tartalmakat. Bírálták a
díszletek konzervativizmusát, a színészek
irodalmi, tradicionális játékstílusát. Még a
Theater Heute kritikusa is azt érezte, hogy
négy, többé-kevésbé rutinos szólista ágál
egymás mellett a szín-padon.

De vajon igazuk van-e ezeknek a szi-
gorú kritikusoknak?

Az egyes számú vád, hogy tudniillik az
előadás aránytalanul hosszú -- védhetetlen.
Az előadás historigráfiájához hoz-

zátartozik, hogy a színház vezetői azt
tervezték: Musil születésének századik
évfordulóján (és utána még két alkalom-
mal) megközelítően húzás nélkül játsszák
a darabot, utána egy átlagos színházi
előadás tartamára rövidítik. A bemutató
kirobbanó sikere után azonban -- sajná-
latos módon - elálltak a tömörítéstől.

A darabbal kapcsolatos egyéb ellenér-
zéseket azonban a magam részéről nem

osztom. A dráma, amelyet a húszas évek-
ben „egy lehetséges jövendőbeli színház
prológusaként" üdvözölt a kritika, való-
ban Csehov és Ibsen, Strindberg és Boto
Strauss előzménye, rokona. A több fel-
vonásos cselekménytelenséghez a mi
nemzedékünk régóta hozzáedződött, és
annyi azért a, Rajongókban is történik,
mint bármelyik Csehov-drámában vagy
abszurd komédiában. Valójában sokkal

Erika Pluhar a bécsi Burgtheater Rajongók-ellőadásában



több is: az érzékeny lelkű Regina ott-
hagyja professzor férjét, és szeretőjével,
Amselme-mel testvére házába érkezik. A
vendéglátók, Maria és Thomas maga-
tartásán és a jobb polgári körökben
megbotránkozást keltő kapcsolat kon-
zekvenciáján lemérhető egy ilyenfajta lá-
zadó cselekedet differenciáló, polarizáló
hatása. A férj egyébként magándetektívet
bérel, aki követi Reginát, majd utolsó
kísérletként maga is megjelenik az
asszony menedékhelyén. Azután a cselek-
mény majdnem váratlan fordulata: Am-
selme a megszöktetett szerető helyett,
vendéglátójával, Mariával együtt hagyja
el a házat. Oszintén szólva mindez ma
már nem annyira érdekes, mint amennyire
komplikált. A szerelmi história hát-
teréből azonban egyre világosabban raj-
zolódnak ki a jellemek, és kiderülnek az
igazi pszichológiai ellentétek. Hogy míg
a szereplők egyik csoportja a rajongók, az
álomkergetők szűk körébe tartozik, velük
szemben tömör sorfalat alkotnak a
megingathatatlanul józanok, az átlag-
polgárok - köztük tudósok is -, akik ra-
cionális elvek és eszmények szerint igye-
keznek élni. A költők és a könyvelők kö-
zött akkor is szakadéknyi a távolság, ha
történetesen kollégák, vagy oltár előtt
pecsételték meg összetartozásukat. És ha
erről az oldalról közelítjük meg a színpa-
don kibontott szerelmi-féltékenységi his-
tóriát, minden mozzanat más értéket kap,
és a konfliktus, amit a történet alátámaszt,
egyszer csak felismerhetően aktuálissá
válik. A dráma újrafelfedezését és Axer
rendezői koncepcióját is nyilván-valóan a
racionalizmus és az illúzióvilág között
tátongó szakadék és a konfrontáció
igénye ihlette. Megoldás a színpadon nem
születik, de a rendezői állásfoglalás nagy
ívben elkanyarodik a hatvanas évek
racionalizmusától a jelen romantikusabb,
nosztalgikusabb szemlélete felé. A
műsorfüzet kommentárja szerint a darab
hősei egyre inkább eltűnnek az
árnyékvilágban. A valóságban - és erre a
német kritika is figyelmeztet - közöttünk
járnak, s mindegyik nemzedékben, a
fiatalság körében is, megtalálhatók. Ez
tette érdekessé, ha úgy tetszik izgalmassá
is a helyenként unalmas dialógusokat. A
Kulcskeresők hazai tragikomédiája után a
Rajongók melodrámája különös
perújrafelvétel. Nem is feltétlenül meg-
győző. De a felvonultatott jellemek rajza,
a dialógusok hol lappangó, hol fel-színre
törő költészete révén mindeneset-re
magas színvonalú, elgondolkodtató és
hatásos.

Ami pedig a Burgtheater színészeit
illeti, Erika Pluhar (Regina) - ebben a
társulatban is csak egy van. De a rendező
a darab minden helyzetét, fordulatát pon-
tosan értelmezte, és a színészek megbíz-
hatóan eljátszották mindazt, amit a szerző
annak idején megírt. Ez a megközelítés-
mód kétségkívül nem divatos. De azért
kár lenne száműzni a nyolcvanas évek
színházából. . .

Hosszúra nyúlt beszámolóm még így sem
teljes. Nem számoltam be a találkozó
legnagyobb csalódásáról, Luc Bondy
Gombrowicz-rendezéséről (Yvonne, a
burgundi hercegnő); csak említést tettem a
nyilvánvaló kudarcokról (Peter Greiner:
Bordély). Láttunk olyan elfogadható szin-
tű előadást (Beckett: 0 , azok a szép napok!,
ugyancsak Luc Bondy rendezése), amely
a maga helyén valószínűleg teljes értékű,
hasznos és jó színvonalú produkció
lehetett, csak éppen semmi nem indokolta,
hogy az év előadásai között szerepeljen.
Ezek a mozzanatok azonban még a
résztvevők emlékezetéből is nagyon
hamar kihullanak. Ami megmarad: a
német színházcsinálók felkészültsége, az
előadások szakmai igényessége, az a kö-
vetkezetesség, amellyel a rendezők meg-
valósítják a maguk koncepcióját.

Láttunk nagyszerű és közepes produk-
ciókat, de talán egyet sem, amelynek ne
lett volna meg a maga érzékelhető, kör-
vonalazható és összetéveszthetetlen stí-
lusa. Az egyetlen közös nevező, amiért
viszont képtelen vagyok lelkesedni: az
előadások aránytalanul felduzzasztott
időtartama. Sokszor úgy éreztük a néző-
téren, mintha órabérben fizetnék a ren-
dezőket: a ritmushiány, a körülményes-
ség és ami ezzel nemegyszer együtt jár -
az unalom, merénylet a közönség ellen.
Igaz, a színházi idő a végletekig szubjek-
tív. Peter Stein kilencórás Oreszteiája lé-
nyegesen rövidebbnek tűnt, mint Gomb-
rowicz Yvonne-j ának egyetlen felvonása.

De az egyes előadások élményénél és
tanulságánál is fontosabbnak érzem a
német nyelvű színházakkal való szellemi
kapcsolat újrafelvételét. Mert a hajdani,
kizárólagos német kulturális orientáció
felszámolása nem jelenti és nem is jelent-
heti a bécsi, berlini színházi események
iránti közönyt. Hiszen a nyugat-berlini
színházi találkozó is azt bizonyította,
hogy Európa közepén van mit tanulnunk
egymástól, és van is mondanivalónk egy-
más számára.

KELÉNYI ISTVÁN

„Alkotó színház"

Mejerholdtól Mejerholdig

„A rendező és színész. Ez alapvető kér-
dés, amelynél el kell időznünk egy kicsit"
- intonálja a máig aktuális problémát
Mejerhold, a század egyik nagy rendező-
egyénisége, akit manapság szokás a „ren-
dezői színház" egyik úttörő apostolának
kikiáltani, alibiként. Holott le is szögezi,
a rendező művészetéről elmélkedve
(1927): „minden előadás a színész és ren-
dező közös munkája: a színészeknek a sze-
repük mellett szüntelenül figyelemmel
kell kísérni a közönség kifáradásának
mértékét, a célhoz nem ért poénokat, az
elvesztett gondolatokat, a közönség pedig
birkózik a műben felvetett problémával".
Vagyis a Mejerholdtól vett gon-
dolatokban rögtön Mejerhold lényegéig
jutunk el, nála a közönség mint a színház
alkotó tényezője jelenik meg, ezt írásai-
ban többször is hangsúlyozza. S a „kö-
vetők" általában éppen a közönségről
szoktak elfelejtkezni. Mejerhold ráadásul
alkotó közönségről és alkotó színházról
beszél. (Másutt a megszállottságról.
Amely nélkül nincs élő színház s színházi
élet.) A rendező-színész vita (vagy harc?)
zajlik naponta ma is, a kulisszák mögött
és a színpadon. Pedig a mejerholdi
felfogás szerint nincs is ellentét köztük.
Manapság oly gyakran hangoztatják a
nagyok nyomán a színházi mű-helyek
létrehozását, akár rendezői pre-
koncepcióként is.

Érdemes hát a nagyok színházi műhe-
lyébe pillantanunk, hátha valóban köve-
tendő példát lelhetünk. Erre kínál lehető-
séget a Gondolat kiadó színházi műhely-
(remélhetően) sorozata. Eddig két kötete
jelent meg, i979-ben a Vahtangov műhelye
című. Ez a korábbi, Neumark Anna
válogatta és szerkesztette könyv
antológiajellegű fénykép- és szemel-
vénygyűjtemény. Az 1981-ben megjelent
Mejerhold műhelye szintén „antológia".
Feljegyzések, naplórészletek, rendező-
példányok, levelek, beszédek, rendezői
expozék, tehát a Mejerholdtól való írások
(vagyis őt a legautentikusabban bemutató
dokumentumok) mellett a tanítványok és
mások emlékezései, néha ellen-
véleményen levők vallomásai kalauzol-
nak Mejerholdig. z új „műhely"-kötet


