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Német színház -
német dráma

Jegyzetek a nyugat-berlini
színházi találkozóról

1983 májusában huszadszor rendezték
meg a német nyelvű (nyugati) színházak
fesztiválját Nyugat-Berlinben. A szín-házi
seregszemle jellegét, a zsűri válogatási
szempontjait és magukat az előadásokat
majd minden évben heves bírálat érte,
nemis annyira a kritika, minta meg-hívott
és főként a meg nem hívott szín-háziak
részéről. A kritika elmarasztalásában itt is
kialakult az egységfront, már csak azért is,
minthogy a „Theater-treffen"

programjának válogatását, a zsürizés
munkáját nagyrészt ismert kritikusok
végezték. Három éve a rendezők még a
fesztivál bojkottjával fenyegetőztek, de
egy esztendővel később már látni lehetett,
hogy ez a rendezői lázongás már csak a
lassanként kihunyó forradalmi lázak
utórezgése volt. Mire eljutottunk a kerek
évfordulóhoz, a fesztivált beharangozó
sajtókommentárokból úgy tűnt, hogy
mindenki belenyugodott a változ-
tathatatlanba.

Az idei színházi találkozó reprezentatív
vitája, amelynek referátumait a német
színházi élet ismert nagyságai tartották,
jellemző módon arról szólt, hogyan lehet a
fokozódó gazdasági válságban, a szellemi,
művészi élet pangása közepette
megtartani, illetve visszahódítani a
közönséget. Bár még abban sem volt
egyetértés, hogy tulajdonképpen milyen
válságból kell kiutat keresni, az
egymásnak ellentmondó beszámolók
mégsem váltottak ki vitát, nem keltettek
különösebb izgalmat. A vita kiürült. szer-
tartássá vált, amelyet csak azért kell meg-
rendezni és amelyen csak azért kell
megjelenni -, mert ez elengedhetetlen
programpontja minden fesztiválnak. A
résztvevők rezignáltan meghallgatták a
túlságosan ismerős sirámokat, tudván,
hogy az elhangzó, kétségtelenül húsba
vágó problémákat egy vita keretében
amúgy sem lehet megoldani.

Hasonló érdektelenség közepette zaj-
lottak le a fesztivál egyes előadásait kö-
vető sajtókonferenciák. Igaz, önmagában
fejlődés az is, hogy ezeket a meghívott
színházak művészeivel szervezett találko-
zásokat végre nem az előadások előtt
tartották mint akár két évvel ezelőtt

is - , amikor az előadás élményével nem
rendelkező kritikusoknak a közönség
nevében kellett volna feltenni kérdései-
ket. Azokon a vitákon sem a számottevő
német kritikusok, sem a zsüri tagjai nem
jelentek meg, így ezek a beszélgetések
jórészt ellaposodtak.

Annál élénkebbek voltak az előadások
után szervezett közönségtalálkozók, ame-
lyek voltaképpen arra a naivnak bizonyu-
ló általános játékszabályra épültek volna,
hogy az egybegyűlt nézők okos, kellemes
kérdéseket tesznek fel a megjelent mű-
vészeknek. Valójában azonban, az elő-
adások kritikus nézői nem egy alkalom-
mal keményen beolvastak a rendezőknek,
színészeknek. (Az esetek többségében
indokoltan.) Ilyenkor a rutinosabb szín-
házigazgatók, rendezők valamiféle sem-
mitmondó szellemességgel kerülték meg,
hogy elismerjék a bírálat jogosságát.
Csalt egyetlenegy esetben fordult elő,
hogy az egyik rendező megsértődött és
támadásra támadással felelt, méghozzá
elég sértő módon. De a rokonszenves,
szabad szellemű vitát ez sem tudta meg-
fojtani,

Igaz, a vitákat többnyire az robbantotta
ki, hogy a nézők a játszott művek
közismert értelmezését, a maguk korábbi
színházi élményeit kérték számon az új
rendezéseken. A színháziak éppen ezért
joggal válaszolták, hogy produkcióik
művészi eredetisége éppen abban áll,
hogy az eddigiektől eltérően olvasták és
játsszák a klasszikusokat, hogy előadá-
saikban ezek mai érvényességét keresik,
a ma emberéhez közelálló játékmódban.
A baj csak ott volt, hogy az új rendezői
értelmezések és formai próbálkozások
annyira önkényesek, erőltetettek marad-
tak, hogy az alkotók nem egy esetben
képtelenek voltak megvédeni
koncepciójukat.

A berlini közönség kritikai szelleme az
előadások közvetlen fogadtatásában is
megnyilvánult. Árról szerencsére le-
szoktak legalábbis ezúttal ilyet nem
tapasztaltunk -, hogy ellenérzéseik ki-
fejezéseképpen előadás közben, ajtót
csapkodva, hangosan távozzanak. De

a stuttgarti színház Demetrius- előadása kis
híján botrányba fúlt, amikor a nézők
tiltakozni kezdtek amiatt, hogy nem hall-
ják, nem értik a színészeket. Az előadások
végén meghajló szereplők fel lehettek
készülve arra, hogy esetenként nemcsak a
tetszés tapsával, de a nemtetszés bu-bu
kiáltásaival fogadják őket.

A fesztivál statútuma szerint, a zsürinek
az évad legjobb német nyelvű előadásait
kellene meghívnia a találkozóra. Az
NDK színházai azonban kultúr-
egyezmény hiányában - nem vesznek
részt ezen a fesztiválon. Közvetve mégis
képviselve vannak külföldön dolgozó
rendezőik és neves drámaíróik révén,
akiknek darabjai gyakran szerepelnek
valamelyik meghívott színház műsorán.

Az új német dráma ápolására hivatott
az úgynevezett „keretprogram", amely-
nek során fiatal, német drámaírók eddig
színpadra nem került műveit olvassák fel
színészek. A Stücke-markt, azaz da-
rabvásár meóhívottai közt mindig sze-
repel egy-két, az NDK-ból érkezett drá-
maíró is.

Feltételek és lehetőségek

Á német színházi struktúra sok tekin-
tetben hasonlít a miénkre. Az állandó
épülettel rendelkező, nagy színházak köz-
(állami vagy városi) tulajdonban vannak,
és közpénzekből működtetik őket. A
jegyekből származó bevétel el-enyésző
része a fenntartási költségeknek, a legtöbb
pénzt állítólag a színházakat igazgató
bürokrácia emészti fel, amely a mienkhez
hasonló, szigorúan kötött gazdálkodási
rendszert ír elő a társulatok számára. Ezt
a bürokráciát viszont azért nem lehet
leépíteni, vagy legalábbis lényegesen
csökkenteni, mert mint elmondták -
fenntartásukra megvan a pénz, és nincs
helyi kormányszerv vagy városi tanács,
amely magára vállalná a munkanélküliek
számának szaporítását.

A gazdasági kényszer hatására Nyugat:-
Németországban is most próbálkoznak e
pénzügyi kötöttségek lazításául. Egyelőre
csak Peter Stein társulata, a. Schau-
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bühne van ebben a vonatkozásban is ki-
vételes helyzetben: ez a színház egy fix
összegű, igen nagy támogatást kap a ber-
lini szenátustól, egyébként szabadon
gazdálkodik a pénzével.

A magyarországi állapotokra emlékez-
tet az is, hogy Berlinen és néhány met-
ropolison kívül a német városokban is
csak egy-egy közpénzen fenntartott
színház van - annak ellenére, hogy ezek a
városok többszörösen nagyobbak a mi
vidéki városainknál! Magánszínház
számtalan működik ezek is kapnak innen-
onnan valamiféle „közületi" támogatást,
amiből ideig-óráig fenntartják magukat.
Az avantgarde produkciók a mostani
neokonzervatív érában nem sok
érdeklődésre számíthatnak, a bulvár-
darabokat játszó társulatokat pedig szel-
lemi és művészi igénytelenségük kár-
hoztatja ismeretlenségre. A nagy színhá-
zakra viszont azért panaszkodnak, mert
megmerevedtek, megcsontosodtak, és még
meg is fojtják a mást, újat akaró fiatalok
próbálkozásait. Külföldiként az ember
nem tudja megítélni, mennyire jogosult
ezeknek a margóra szorult társulatoknak a
panasza; annyi tény, hogy sem a színházi
szaklap, a Theater Heute, sem a többi
napi- és hetilap színházi rovata nemigen
vesz tudomást létükről.

A nagy állami színházak élén álló in-
tendáns vagy színigazgató többnyire a
kormányzat embere. A színház művésze-ti
irányítása egy ismertebb rendező kezében
van, ő alakítja ki maga körül a társulatot.
A vezető rendező helyzete abban
különbözik a futballtrénerétől, hogy őt
nemcsak a sikertelenség, az üres nézőtér
buktathatja meg, hanem politikai konflik-
tusba is keveredhet az állami vezetéssel, és
ilyenkor rendszerint ő húzza a rövidebbet.
Ez történt legutóbb Claus Peymann-nal,
akit azzal vádoltak meg, hogy a
terroristákkal szimpatizál. Bár az is igaz,
hogy egy jó kis politikai botrány emeli a
rendező ázsióját, és mindig akad színház,
amely azonnal szerződteti az „áldozatot".

A berlini fesztiválra való meghívás
olyan művészi elismerést jelent, amelyet
érdemes a pénzügyi támogatást nyújtó,
eltartó szervek előtt lobogtatni, és amely-
re hivatkozva kérni lehet a támogatás
növelését, vagy legalábbis az adott -
kétségtelenül nagyon magas - szinten való
tartását. Így tehát a rendezők igényt is
tartanak a megtisztelő meghívásra - a
három évvel ezelőtti bojkottfenyegeté-
süket sem kellett komolyan venni. Bár az
is elképzelhető, hogy egyes rendezők,

színházak úgy vélik: elég a meghívás
dicsősége; eljönni ami nem olcsó szó-
rakozás - már fölösleges. Erre enged
következtetni az a kiábrándító tény, hogy
a fesztiválra meghívott tizennégy
produkció közül három különféle okokra
hivatkozva - nem jött el. Igy mondott le a
nyugat-berlini Neue Schaubühne arról,
hogy bemutassa a Klaus Michael Grüber
erősen vitatott Hamlet-rendezését, arra
hivatkozva, hogy Hamlet alakítója, Bruno
Ganz olyan filmszerepeket vállalt a
fesztivál idejére, amelyeket a berlini
meghívás kézhezvétele után már nem
lehetett felbontani. A düsseldorfiaknak
Calderón A élet álom című darabjával
kellett volna sorompóba lépniük, a
Münchner Kammerspiele pedig Robert
Wilson Arany ablakok című
produkciójával maradt a fesztivál adósa.
Mind a két színház anyagi nehézségekre,
megfelelő terem hiányára hivatkozott.

A zsürit is bírálják

A fesztiválon bemutatott darabok nagyon
is közepes színvonala arra a követ-
keztetésre csábítana, hogy a héttagú zsüri,
amelynek ezúttal a neves drámaíró, Rolf
Hochhuth volt az elnöke, nem végezte
elég körültekintően a munkáját. De a zsüri
választását elemző, jól tájékozott német
kritikusok egyetlen meghívás elmaradását
sem hiányolták. A Theater Heute júniusi
számának cikkírója a zsüri válogatását
értékelve még sokallja is, hogy - rekordot
döntve - tizennégy produkciót hívtak meg
a találkozóra, köztük több középszerű
előadást is. A fesztivál színvonala
szempontjából mindenesetre sajnálatos,
hogy Peter Zadek Solness építőmester-
rendezése és Edward Bond Nyár című
darabja Luc Bondy rendezésében csak az
évad végén, a válogatás határidejének
lejárta után került bemutatásra
Münchenben.

Minthogy a változó összetételű zsüri
évről évre az évad legjobb előadásait
kívánja meghívni, ezek szükségszerűen a
német nyelvterületen működő legje-
lentősebb vagy legalábbis legnépszerűbb
rendezők munkái. A színházi találkozó
impozáns kiállítású terjedelmes műsor-
füzete a huszadik évforduló alkalmából
közli az eddig meghívott előadások és
rendezőik listáját, és a meghívások gya-
koriságából (több-kevesebb pontossággal)
összeállítható a német rendezői protokoll.

A listavezető természetesen Peter Stein
és Claus Peymann - tizenegy meg-

hívással. Ezt követi kilenc meghívással:
Peter Zadek, hat-hat meghívással: Peter
Palitzs, Rudolph Noelte, Hans Hollmann,
Hans Neuenfels, Niels-Peter Rudolph, Luc
Bondy és Klaus Michael Grüber. A lista
végén kullog, és három meghívással
mellőzöttnek tekintheti ma-gát
Hansgünther Heyme; viszont az új
nemzedéket képviselő Jürgen Flimm ese-
tében a három meghívás gyors érvé-
nyesülést, maximális elismerést jelent.

A fesztivál gyakori vendége néhány
NDK-beli rendező is, köztük a Manfred
Karge-Mathias Langhoff páros, B. K.
Tragelehn és az egészen fiatal, költőként
is ismert Jörgen Gosch. Néhány, a listán
többször is olvasható nem német név az
iraki-izraeli David Mouchtar Samorai, az
argentin Augusto Fernandes, vala-mint az
amerikai Robert Wilson neve. (Bár az
utóbbi valójában csak tisztelet-beli
meghívottnak tekinthető, minthogy két
németországi produkciója közül egyiket
sem mutatták be a fesztivál alkalmával.)

Az idei meghívottak listáján mindössze
két új név tűnt fel, Arie Zingeré, aki a
Schauspielhaus Zürichben az Ivanovot
állította színpadra - felejthető módon, és
Reinhild Hofmanné, aki a brémai tánc-
színházban próbál Pina Bausch nyomdo-
kaiba lépni, de a fesztiválon kapott váll-
veregető dicséretből következtetve, nem
sok eredménnyel. (Minthogy a fesztivál
tizenhét napjából csak tizenegyet tölt-
hettem Nyugat-Berlinben, a seregszemle
néhány előadásáról, például a brémai
táncszínház teljesítményéről is, csak a
megjelent kritikák alapján alakíthattam
magamnak képet.)

Peter Stein műhelye

A Schaubühne minden tekintetben kü-
lönleges helyet foglal el Nyugat-Berlin,
sőt mondhatni az egész nyugati német
nyelvterület színházai közt. Talán csak
Strehler vívott ki magának hasonló mű-
vészi tekintélyt és kiváltságos státust az
olasz színházi életben. Először jön a
Schaubühne, és aztán következik minden
más színház. Peter Stein pontosan tudja,
hogy a nyugat-berlini szenátus minden
tőle telhetőt megtesz, csak hogy őt és
társulatát a városban tartsa. Igaz, az
együttes minden produkciója a világ-
színház eseménye, amelynek megtekin-
tésére minden égtájról Berlinbe zarán-
dokolnak a szakmabeliek és a rajongók. A
berlini Theatertreffen el sem képzelhető a
Schaubühne nélkül. Két éve még a
Hallische Uferen a nyolcórás monstre



Oreszteiával, Peter Stein rendezésével
kápráztatták el a színházi találkozó nézőit,
tavaly már új székházukban, a Leniner
Platzon egy számukra átépített Bauhaus
palotában mutatták be Beckett két
darabját. Idén Botho Strauss Kalldeway

című (alcíme szerint farce) szürrealista
komédiájával szerepelt a társulat. De sem
a Beckett-darabokat, sem a Kalldewayt nem
Peter Stein rendezte, az utóbbit -
vendégként - Luc Bondy állította
színpadra.

Peter Stein legutóbbi munkáját egy kis
nyugat-berlini stúdiómoziban láthattuk.
Még 1981-ben az Oreszteiát követően
rendezte meg a színházban az angol Nigel
Williams Osztályellenség című darabját, és
az elmúlt év folyamán elkészítette az
előadás filmváltozatát. A forgatás --
állítólag - annyira elfoglalta, hogy nem
maradt ideje más munkára. Kint-
tartózkodásunk idején azonban már újra
próbált: Genet Négerek című darabjának a
bemutatására készült. A próbák előtt a
darab szereplői afrikai tanulmányúton
vettek részt, majd mielőtt a színpadra
léptek volna, több hetet töltöttek a szöveg
elemzésével. Azóta a próbák teljes
intenzitással folynak. A munkát (a pró-
bákat) közelről figyelő Ascher Tamástól
hallottuk, hogy a bemutatóra csak akkor
kerül sor, amikor úgy érzik, valóban kész
a produkció. Kétségtelen, irigylésre
méltóak a Schaubühne lehetőségei!

A színház emlékezetes sikerei között
számon tartott Osztályellenség, a Kalldeway,

Kroetz Se hús, se hal című darabja vagy a
korábban színre, majd filmre vitt Kicsi és

nagy, Botho Strauss írása mind arról
tanúskodott, hogy a Schaubühne
szívügyének vallja a kortársi - termé-
szetesen különösen az új német drámát;
Kroetz-öt és Botho Strausst a színház
bizonyos értelemben háziszerzőjének te-
kinti. Ami azonban nem jelenti azt, hogy
az említett darabok ősbemutatójára a
Schaubühnén került volna sor, csak éppen
a berlini társulat színészei olyan szinten
játszották el ezeket a darabokat, hogy az ő
előadásuk vált azzá az előadássá, amelyben
e művek értékei, gondolatai teljes
mértékben ki tudtak bontakozni.

Az említett darabok nagyon külön-
bözőek: a Kicsi és nagy a realista társadalmi
dráma és az abszurd határvidékén, a
tragédia és komédia közt lebeg; a Se hús, se
hal a szovjet termelési drámákra
emlékeztet, az Osztályellenség brutálisan
kegyetlen naturalista darab, a Kalldeway
pedig, mint említettük, szürrealis

ta farce. Az előadások egy vonatkozásban
hozhatók közös nevezőre: a rendezők, a
színészek egyikben sem önmagukat tolják
előtérbe, hanem magát a dara-bot akarják
a szerző szándékainak meg-felelően
eljátszani. A színészek oly mértékben
azonosulnak szerepükkel, olyan
alázatosan tűnnek el szerepük mögött,
hogy a Schaubühne legismertebb sztárjait,
Edith Clevert, Jutta Lampet, Otto Samelt
és a többieket is, szinte csak a szín-lap
alapján tudtam azonosítani, annyira
manírnélkülien mások voltak minden da-
rabban. A hitelességnek azt a fokát érték
el, amit csak a legjobb amerikai filmek-nél
tapasztalhatunk, ahol a nagy túlkínálat
alapján eleve olyan színészt választanak,
aki alkatilag is „egy az egyben" megfelel a
szerepnek.

Az Osztályellenség színpadi előadása
egyetlen színhelyen, egy tanteremben
játszódik. A Peter Stein készítette
filmváltozat mindössze néhány snitt ere-
jéig lép ki az osztályteremből. A film első
képe az ipariskolából elmenekülő tanár-
nőt mutatja, akit a darab diákjai provo-
katív viselkedésükkel elüldöztek, és né-
hányszor felvillan az osztályterem előtti
kopár folyosó. Á filmszerűséget Peter
Stein a kamera gyors váltásaival éri el,
azzal, hogy a történeteket mindig külön-
böző szögekből, más-más szereplő szem-
szögéből látjuk, s azzal, hogy nézőként
nem külső szemlélői vagyunk az előadás-
nak, hanem az az érzésünk támad, hogy
mi magunk is be vagyunk zárva a tan-
terembe.

(A darabot és az előadást Szeredás
András elemezte a SZÍNHÁZ 1982.
novemberi számában.)

A Kalldeway, Botho Strauss komédiája
három álomszerűen zűrzavaros felvonás-
ból áll, amelyek egységes cselekmény
hiányában csak úgy függnek össze, hogy
főbb szereplőik azonosak. A címszereplő,
Kalldeway azonban csak a második fel-
vonásban kerül elő, és titokzatos módon
mindjárt el is tűnik, hogy ezt követően a
különös személy még különösebb meg-
jelenése és eltűnése tovább nyugtalanítsa
a többi szereplőt.

Van-e az álmoknak értelmük? Van
állítják Freud óta a pszichoanalitikusok,
csak meg kell fejteni őket. De mit kezd-
hetünk egy másik ember álmaival, ha az
nem kooperál álmainak kibogozásában,
hanem ránk hagyja ezek értelmezését?
Persze valamennyien olvastuk Freudot,
Jungot, a drámafejtés bizarr műveleté-ben
mitológiai és irodalmi ismereteinkre

is támaszkodhatunk: olyan nevekre és
művekre asszociálhatunk, mint Euripidész
Bakkhánsnőkje, Mozart Varázsfuvolá- ja;
eszünkbe juthatnak a régen látott Bunuel-
filmek. Az első felvonás mottója Goya
Capriccio-sorozata egyik képének
parafrázisa, amelyen egy íróasztalára
borult, alvó férfi látható, a háttérben
különféle szörnyalakokkal, a címe: Az
értelem álma szörnyeteget szül. A darabban
erre utal az átalakított mottó, amely
Botho Strauss fogalmazásában így hang-
zik: A szerelem álma szörnyeteget szül.

A darab napjainkban játszódik Nyuga-
ton, polgári környezetben. A két fősze-
replő, A férfi és A nő - férj és feleség,
vagy csak szeretők, valamilyen zenekar
tagjai, akik. (feltehetően egy operaházi
előadás szünetében) bármennyire is sze-
rették, vagy talán még most is szeretik
egymást -- szakítani kényszerülnek. A
következő jelenetsorból arra lehet
következtetni, hogy a szakítást az asszony
kezdeményezte, mert úgy találta, hogy a
férfi kapcsolatukban szexuálisan meg-
alázza őt. A második jelenet egy kávéház-
ban játszódik, ahol két, feltételezhetően
leszbikus nő mai német zsargonban be-
szélget és veszekszik egymássaL A Schau-
bühne előadásában - mulatságos módon

különösen egy Miriam Goldschmidt
nevű, kis fekete színésznő remekelt, aki
Robert Wilson társulatából szerződött át
nemrégiben a Schaubühnéhez. Egyszer
csak betér a kávéházba az Asszony,

Edith Clever, akit korábban az

Oreszteiában Klütaimnésztraként láttunk.
Az első felvonás azzal végződik, hogy a

három nő felkeresi a magára maradt
férjet, és Euripidész bakkhánsnőire emlé-
keztető módon darabokra szaggatja a
férfit. Pontosabban a férfi helyébe kerülő
bábut. Ez a technikai részlet azért
érdemel említést, mert a második
felvonásban, amelynek mottója, „élet-
terápia", ugyanez a férfi újra előkerül
makkegészségesen. Feltehető tehát, hogy
ők négyen valamiféle csoportterápiai
foglalkozás résztvevői. És ha ebből in-
dulunk ki, akkor az is elképzelhető, hogy
az első felvonásbeli rész, valójában egy
pszichoterápiai foglalkozás részeként
eljátszott színjáték.

Az előadást méltató kritikákat olvasva
megnyugodtunk: nem a magunk német
nyelvtudásának korlátai akadályoztak meg
abban, hogy megfejtsük a darab
mondanivalóját, egyáltalában azt, hogy mi
is történik a színpadon. A német kritikák is
arra utalnak, hogy Botho Strauss nemi

hajlandó semmiféle kulccsal.



szolgálni. Egyszerűen csak mulatságos
asszociációs sorokat kíván elindítani a
modern élet intimszférájáról: az egyik
kritikus szellemes megjegyzése szerint,
mintha Peter Brook secret p lay - é t mutatnák
be, a titkos művet rejtegető darab nélkül,
és csupán a titkos műből lehetne-kellene
visszakövetkeztetni az eredeti drámára.

„A csata" csatája
Hasonló megértési és megjelenítési prob-
lémákat okozott Peter Handke új darab-ja,
az Über die Dörfer. (Németül többértelmű a
cím - jelentheti azt, hogy Falvakról, de azt
is, hogy Falvak felett.) A teljes - ötórás -
változat először a tavaly nyári salzburgi
fesztiválon került bemutatásra. A
hamburgiak (Niels-Peter Rudolph
rendezésében) egy három és fél órára
meghúzott változattal érkeztek Nyugat-
Berlinbe, de a nehezen követhető darab
így sem vált emészthetővé. A kritika
véleménye megoszlott, a többség akkor is
elmarasztalta a cselekménytelen, hosszú
monológokból álló darabot, ha egyébként
egyetértett Handke szándékával, hogy a
technikai fejlődés ökológiai veszélyeire
figyelmeztessen. Vegyes fogadtatásra
talált az osztrák írónak az az eltökéltsége
is, amelynek hála - a divatos
pesszimizmussal szakítva - optimista
kicsengést ad darabjának. Idő-közben
olyan kritikát is olvastunk, amely az
előadás sikertelenségéért, a nézőtéren
terjengő unalomért a rendezést, a színé-
szeket teszi felelőssé, akik akarva-aka-
ratlanul meghamisították Handke darab
ját; és így nem is csoda, hogy a dráma nem
talált megfelelő visszhangra.

A fesztivál harmadik mai német drá-
mája már felújításszámba ment. Az
NDK-beli Heiner Müller Die Schlacht (A
csata) című színművét, amelyet szerzője
1951 és 1974 között írt, ezúttal a
düsseldorfi színház mutatta be, az ugyan-
csak NDK-beli rendező, B. K. Trage-

lehn irányításával. Az ősbemutató ren-
dezőpárosa Karge és Langhoff - a
darab brutális naturalizmusát annak idején
erőteljes teátrális effektusokkal tompította,
a színpadon ábrázolt szörnyűségeket úgy
tette elfogadhatóvá, hogy azok
szimbolikus, áttételes voltát hangsúlyozta.

Tragelehn viszont az üres színpad se-
gítségével, amelyet három oldalról fog-
nak közre a nézők, azt kívánta kiemelni,
hogy extrém helyzetekben magunk sem
viselkednénk különbül. Erre utalt az a
játékötlet is, hogy a színészek a nézők
soraiból lépnek elő. A darab voltaképpen
öt egyfelvonásos jelenet összetartozó
füzére. A jelenetsor - egyetlen jelenet
kivételével a második világháború utolsó
napjaiban játszódik, amikor már napnál
világosabb, hogy a nácik elvesz-tették a
háborút. Az elnyomó gépezet azonban
még mindig működik és tovább szedi
áldozatait. A darab szereplői az elé a
választás elé kerülnek, hogy vagy
önmagukat áldozzák fel, vagy elárulják
embertársaikat, és önmaguk helyett má-
sokat juttatnak a halálba. Ezt a próbát
Heiner Müller német hősei nem állják ki.

Tragelehn fantáziátlan, ritmustalan,
naturalista rendezése éppen a rendezői
szándék lényegét mosta el, többszörösen
is. Á valósághű kellékek, jelmezek sze-
repeltetése, a természetes játékmód óha-
tatlanul a cselekmény történelmi jellegét, a
jelenetek múltidejűségét hangsúlyozta. Az
előadást követő vitából ki is derült, hogy a
fiatal publikum lényegében történelmi
drámaként élte át Müller darab-ját, és azt
vitatta, hogy vajon van-e még aktualitása,
közvetlen mához szóló mondanivalója A
csata jelenetsorának azon túlmenően, hogy
megint eszükbe idézi a hitleri idők
rémségeit. Kiderült az is, hogy a nézők
többsége nem érzékelte Müller
áttételesebb közlendőjét: nem élte át
Müller dilemmáját. Hogy mindig
belekerülhetünk olyan konflik

tushelyzetbe (ha nem is ilyen szélsőséges
szituációkba), amelyekben döntenünk kell,
hogy eláruljuk-e eszméinket, ember-
ségünket csak azért, hogy megtarthassuk
az állásunkat, vagy éppen előbbre jut-
hassunk a karrier lépcsőin.

Heiner Müller - is ez egyre nyilvánva-
lóbb - a posztmodern dráma és színház
egyik sajátos formanyelvét alakítja ki.
Darabjait ő is, mint Botho Strauss vagy
Thomas Bernhard, versben írja. Önma-
gában már ez a visszatérés a verses drá-
mához is újdonság. Müller szövegei
többnyire igen rövidek - a Die Schlacht
vagy legújabb műve, a Medeia darab szö-
vege, a Verkommenes Ufer (Tönkrement
part) - négy-öt nyomtatott oldalnál nem
hosszabbak. Ezt a tragédiák kemény,
nehéz nyelvén megszólaló, tömény költői
szöveget kell a rendezőnek színpadon
megjelenítenie - gyakorlatilag úgy, hogy a
szöveg metaforáinak egy részét is képpé
formálja. A díszlet-és jelmeztervező így a
költő egyenrangú partnerévé válik: a
költői képek szín-padi megjelenítése őrá
vár. Müller darabjainak előadásai sok
tekintetben emlékeztetnek a performance-
okra, happeningekre, amelyekben a
képzőművészeti megjelenítés a műalkotás
lényege. Ezek-nek az irányzatoknak,
tudjuk, szobrászok és festők voltak az
apostolai. De ma már sem a darab, sem a
mű képi világát megjelenítő látvány nem
vállalkozik a valóság közvetlen
tükrözésére, hanem a szemiotika
nyelvrendszerét követve, bonyolult
jelrendszert kialakítva, közvetve szól
napjaink nagy társa-dalmi kérdéseiről.
Ennek a jelrendszer-nek a részét alkotják
az előadást kísérő hangeffektusok is (a
klasszikus vagy modern zenei idézetektől
a zörejekig), és - last but not least - az erős
expresszív gesztusokkal élő, többnyire
maszkos színészi játék. A Die Schlacht
ősbe-mutatóján 1975-ben, a kelet-berlini
Volksbühne színpadán a két akkor fiatal
rendező, Manfred Karge és Mathias Lang-
hoff már ebbe az irányba indult el.

A Die Schlacht Heiner Müllernek vi-
szonylag korai műve és még kétségtelenül
erőteljesen érződik rajta ez is, de fő-ként
Brecht hatása. A darab maga mint-ha a
Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban
című Brecht-mű jelenetsorát kívánná
folytatni. Tragelehn pedig, mint azt még
„rendezői jelmeze" is tanúsítja

rövidre vágott haj, fémkeretes szem-
üveg, bőrkabát, farmernadrág -, Brecht
tanítványának, követőjének vallja magát.

Jelenet Schiller Demetrius című drámájából (würtenbergi Állami Színház)



Tragelehn most is Brecht szellemében
kívánta a Die Schlachtot színre vinni,
ahelyett, hogy továbbment volna a Karge
és Langhoff által megkezdett úton a
szemiotikai színjátszás irányába, a brechti
tandrámák játékmódjához próbált
visszatérni. A darab azonban ellen-állt,
Tragelehn rendezésében elveszett a szöveg
költőisége, áttételes mondanivalója,
gondolati bonyolultsága, a szimpla
antifasiszta példázatok már nem tudták
kielégíteni azoknak a nézőknek az
igényeit, akik - a darab és az ősbe-mutató
ismeretében ennél többet vártak a
düsseldorfiak előadásától.

Ismeretlen klasszikusok -
kötelező olvasmányok

Bár a fentiekben a színházi találkozó
kortársi drámáiról szóltunk, a műsor
egészét számba véve, a zsűri válogatását
figyelve feltűnhet a német klasszikusok
túlsúlya - és a mai külföldi szerzők teljes
hiánya. Ezek az arányok azonban való-
színűleg véletlenül alakultak így, mert a
zsüri kizárólag rendezőkben és színhá-
zakban gondolkodott. Szemlátomást azo-
kat a rendezéseket díjazta, amelyek vala-
miféle különleges invenciót, dramaturgiai
és teátrális pluszt tudtak felmutat-ni. E
meggondolások alapján főként olyan új
német drámák előadásait hívták meg,
amelyeknek színrevitele e művek
értelmezési, dramaturgiai problémái miatt,
különlegesen nehéz feladatot jelentett. Ez
a színházcentrikus szemlélet érvényesült a
klasszikus előadások kiválogatásában is. A
programban szereplő öt német klasszikus
dráma közül három eddig játszhatatlannak
minősült, és színrevitelük így
felfedezésszámba ment.

Goethe Gross-Cophta című vígjátékát -
amit a hamburgi Deutsches Schau-
spielhaus emelt ki a feledés homályából
maga a szerző sem tartotta sokra; annyira
elmarasztalta, hogy a Nagy Kofta nem is
került be a közkézen forgó Goethe-
kiadásokba. Augusto Fernades érdeme,
hogy előásta a darabot és felfedezte annak
mai aktualitását. Felfedezte, hogy ez a
darab voltaképpen a vallási szektákat
alapító guruk üzelmeit mutatja be, sőt
tágabb értelemben azt a társadalmi
környezetet is leleplezi, amely az ilyen
guruk működését segíti, támogatja és a
maga üzleti céljaira kihasználja.

A kritika egybehangzó véleménye
szerint a hamburgiak a fesztivál egyik
legkellemesebb, legmulatságosabb estéjét
produkálták. De az igazi színházi

dramaturgiai szenzáció a bochu-
miak vendégjátéka volt.

Ez a rangos társulat, Claus Peymann
rendezésében, Heinrich von Kleist
Hermannsschlacht (Hermann csatája) című
drámájának mai értelmezési és játszási
lehetőségével tágította ki a hagyományos
klasszikus repertoárt. Utoljára ezt a szél-
sőségesen nacionalista történelmi drámát
a hitleri időkben játszották. Peymann
most annak a módját találta meg, hogy
hogyan lehet ezt az önmagában nem
érdektelen művet a nyugati imperialista
hatalmak és a harmadik világ alap-
konfliktusának drámájaként színre hoz-ni.
Méghozzá úgy, hogy az előadás a maga
teljes ellentmondásosságában idézze meg
a nézők tudatában a konfliktust, s közben
még a német polgári erkölcsök
biedermeier ízléstelenségét is kifigurázza.

A harmadik klasszikus kísérlet csak
félsikert aratott, Hansgünther Heyme a
stuttgarti színházban Schiller befejezet-
lenül maradt és ezért soha nem játszott
Demetrius című tragédiáját próbálta szín-
padra vinni. Méghozzá oly módon, hogy
a hátramaradt töredékekből, feljegyzések-
ből kiegészítette a darab szövegét, a to-
vábbi hiányokat pedig kizárólag teátrális
eszközökkel kívánta pótolni. Megírt
drámai jelenetek szövegek! - hiányában
azonban mindaz, ami igazán aktuális és
modern Schiller drámájában, végül is
csak elmondódik a stuttgartiak
előadásában, és nem tud drámai szituá-
cióvá forrósodni. Az igazság az, hogy
helyenként Heyme rendezői eszközei is
erőltetetten keresettnek tűntek, és nem
győztek meg a koncepció érvényéről.

A világszínházban rendszeresen, német
színpadokon gyakran játszott
klasszikusokat két Lessing-darab
képviselte a fesztiválon. Itt az volt a
megoldandó rendezői feladat, hogyan
lehet ezeket a kötelező olvasmányokként
megunt, ezerszer játszott darabokat úgy
előadni, hogy az a meglepetés, az
újszerűség vará

zsával hasson. A Bölcs Náthánt is Hans-
günther Heyme rendezte, ugyancsak a
stuttgartiak színházában. Sajnos, a Bölcs
Náthán esetében is érdekesebb volt a
rendezői koncepció, mint a megvalósítás.
Hansgünther Heyme a Bölcs Náthánt új-
raolvasva arra figyelt fel, hogy ez a darab
a Közel-Keleten, Jeruzsálemben ját-
szódik, s a darabban tárgyalt faji, vallási
ellentétek máig sem oszlottak el. Éppen
ebből kiindulva, joggal vélte a rendező,
hogy az előadásban polemizálnia kell
Lessing napsugaras optimizmusával, a
felvilágosult ész erejébe vetett naiv
hitével. Heyme a darabot - aktualitásának
hangsúlyozásával mai díszletek közt és
maii jelmezben is játszatta. A színpadkép
egy kiégett, lerobbant szín-pad vagy
filmstúdió képét sugallta, Szaladin
szultán fehér burnuszt viselt, a derék
templomos vitéz pedig mai playboynak
öltözve udvarolt Rechának, Náthán
fogadott lányának. A legnagyobb
megütközést azonban nem ez, hanem az a
darab szellemének, cselekményének
ellentmondó rendezői ötlet okozta, amely
szerint a templomos ifjú nyílt színen,
meztelenre vetkőzve magáévá teszi
Rechát, akivel így - mint ezt a darab
ismerői tudták - vérfertőzést követ el.

A másik Lessing-darabot, a Barnhelmi
Minnát meghívott vendégként Jürgen
Flimm állította színpadra. Ő is mai kör-
nyezetben és mai ruhákban játszatja el a
darabot. Pontosabban, a második vi-
lágháború utáni Berlin képét, egy többé-
kevésbé helyreállított szálloda belső
helyiségeit idézi a díszlet: a portát, az
éttermet, az egyik szobát. Ez a
modernizálás sajátos módon nem került
ellentmondásba a szöveggel, de nem is
gazdagítja azt. Végeredményben formális
ötlet marad, ami viszont legalább annyit
mindenképpen segített, hogy lefújta,
letörölte a port a darabról, amely így -
mai társalgási vígjátékként eljátszva -
kellemes,

Lessing: Minna von Barnhelm (Zürichi Színház)



tartalmas szórakozást nyújtott azoknak is,
akik a korhű klasszikus előadást illedel-
mesen végigunatkozták volna.

A színészek színháza - és a közönség

A fesztiválra meghívott - és az eddi-
giekben ismertetett - előadások szinte
kivétel nélkül a rendezői színház hege-
móniáját igazolták. Ebből azonban ko-
rántsem következik a rendezői színház
monopóliuma.

A Nyugat-Berlinben eltöltött tizen-egy
nap alatt sikerült néhány fesztiválon
kívüli, hétköznapi előadást is látnunk,
amelyek némi betekintést nyújtottak a
közönség kegyeit kereső német színház
átlagos tevékenységébe. Félre-értés ne
essék, nem bulvárszínházi esték-re
gondolok. A Schiller Színházban látott
Genet-dráma, A Balkon, Hans Neuenfels
rendezésében rendkívüli invencióval
komponált, látványgazdag
szuperprodukcióként jelent meg a szín-
padon; Mrożek A nagykötet című drámáját
a mű szellemének és szövegének
maximális tiszteletbentartásával, hibátla-
nul állította színpadra Tom Toelle, és a
főszerepek alakítói hiteles eleganciával,
mesterfokon játszották el a darabnak a
szöveg mögötti, általánosabb érvényű
tartalmát, értelmét. Korábban, a drámát
olvasva, magával ragadott az ötlet, a bizarr
alapszituáció és a dialógusok frappáns
szellemessége. De a darab mélységeibe
valójában csak a többdimenziós, a
könnyedség mögött nagyon is átgondolt
színészi játék révén szereztem betekintést.

Ezek az előadások azonban nem fér-nek
bele a német dráma előadásáról tervezett
gondolatsorba. Arthur Schnitzler viszont
bécsi szerző, az ő életműve végső soron
beletartozik a világirodalom német nyelvű
vonulatába. És Berlinben járva nem
mulaszthattam el, hogy az újrafelfedezett
szerző egyik leghíresebb, leghírhedtebb
darabjával ne találkozzam.

Vannak drámák, amelyeknek nimbusza
egy-egy rendezőhöz, egy-egy elő-adáshoz
kötődik. Azt mondom, Jedermann - és
Reinhardtra gondolok. Lelki szemeim előtt
akkor is a salzburgi tér jelenik meg, ha
soha nem láttam az ünnepi Játékok
Jedermann-variációit. A Reigen legendáját a
mű körül fél évszázadon át gyűrűző vita, a
pornográfia bíróság előtt is képviselt
vádja, a darabtól előbb adminisztratív
úton, majd a szerző, illetve örököse által
személyesen megtagadott nyilvánosság
duzzasztotta. A darab,

amelyet Magyarországon Körbe-körbe cím-
mel játszott a Békés megyei Jókai Szín-
ház (és amely az idén, tudtunkkal, a Víg-
színház műsortervében szerepel), nyolc
évtized múltán aggastyánkorban! -
ártatlanul pikáns, ámde fiatalosan ener-
gikus társalgási drámának tűnik. Nem
merészsége, hanem megírásának-meg-
szerkesztésének dramaturgiai bravúrja, és
a felvonultatott figurák novellisztikusan
tömör, plasztikus jellemrajza emeli ki a jól
megcsinált tucatdrámák sorából.

A századforduló idején azonban a
hivatalos erénycsőszöket és a hófehér
szerelemábrázoláshoz szokott (szoktatott)
polgári nézőket is felháborította a nemiség
vásárának ez a sokrétű rajza. Az önálló
képekre tagolt cselekmény csupa szerelmi
csatározásból szövődik: az utcalány a
katonával, a katona a cselédlánnyal, a
cseléd a fiatalúrral, a fiatalúr az érett
polgárasszonnyal, az úriasszony saját,
szürke egérré aszalódott kispolgári
férjével vívja ezt az egycélú küzdelmet.
Mert végül is minden udvarlás, vita,
minden játék egy irányba tart. Karinthyval
szólván: a nő a férfit akarja, a férfi a nőt.
A partnerek pozícióját saját társa-dalmi
helyzetük, az érzelmi hozzáállás és
szexuális potencia, a szerelemre való
készség mértéke határozza meg. Aki felül
volt, alulmaradhat, és a vesztesnek is új
esélyeket kínál a soron következő
kapcsolat, illetve jelenet. Mert a szerelmi
ringlispil tovább forog: utasai között
feltűnik a megperzselt pillangó, a nagy-
álmú, éhenkórász írójelölt, az ünnepelt
színésznő és az arisztokrata katonatiszt.
Míg végül a jelenetek utolsó fogaskereke
zökkenőmentesen kapcsolódik vissza a
legelsőhöz. . .

Ahány kép, annyi tökéletesen megkom-
ponált kétszemélyes dráma, illetve ko-
média. Ahány figura, annyi társadalmilag
pontosan szituált, lélektani motivációval
felerősített, századvégi archetípus. A
dialógusokban némi villódzó irónia, alig
leplezett cinizmus. A tét mindig azonos:
élet és halál helyett néhány percnyi,
órányi boldogság, esetleg még az el-
jövendő örömök megcsillanó reménye.
Túlságosan nagy mélységeket nem érde-
mes keresni a darabban: elég, ha a színé-
szek azt eljátsszák, amit a szöveg kínál.
Ha ketten-ketten összefogódzkodva fel
tudják építeni és mozgásba tudják hozni a
társadalmi és szexuális kontaktusnak azt a
bonyolult, állandóan billegő szerkezetét,
ami a darab erőssége. Ha minden egyes
férfi és minden egyes nő képes magával
vinni az ágyba mindazt

szenvedélyt, érzelmet, előítéletet, önzést
-, amiben felnőtt. Ha érzékeltetni tudja a
szerelmi előjátékban saját reményeit,
vágyait és tapasztalatait, majd úgy kel ki
az ágyból, hogy a néző is megérezze,
milyen sokat vagy milyen keveset jelentett
számára a beteljesülés.

Hansjörg Utzerath rendezőként úgy tűnt
el a szerelmi ringlispíl tíz utasa, a
Schlosspark Theater tíz briliáns színésze
mögött, hogy a közönség szinte nem is
tapasztalja a jelenlétét. Ebben az elő-
adásban „mindent" a színészek hoznak,
közölnek és érzékeltetnek: a hiteles, szá-
zadvégi bécsi légkört és a mai felnőtt
társadalom felvilágosultabb és felszaba-
dultabb morálját. A tökéletes érzelmi
azonosulás és a fölényből táplálkozó
irónia összefonódását.

De aki csak egy kicsit is ismeri a szín-
házi munka természetét, tudja, hogy az
együttesnek ezt az összehangolt önálló-
ságát, a játéknak ezt a spontán ható ter-
mészetességét és a részletekben is meg-
nyilvánuló artisztikumát csak körültekintő
játékmesteri munkával, a jelenetek alapos
elemzésével és minden mozzanatában
kidolgozott színészi munkával lehet elérni.
Nem véletlen és nem csoda, hogy a
szeptember óta telt házzal játszott
Schnitzler-parádé májusban is forró sikert
aratott.

Igaz, hogy a Schlosspark Theater jól-
nevelt és jólöltözött közönsége is más
elvárásokkal közelített a produkcióhoz,
mint a Demetrius filológiai izgalmakat
kínáló rekonstrukciójára kíváncsi intel-
lektuel ifjúság.

*

Kritikai közhely, hogy második regényt
írni mindig a legnehezebb. Másodszor
jutottam el az idén a nyugat-berlini
színházi találkozóra. A beszámolóból
érzékelhető csalódás vagy inkább
rezignáció azonban mégsem írható a
magam számlájára. 1981-ben Peter Stein
Oreszteiája (és talán még Hans Neuenfels
Iphigeniája) olyan maradandó élménnyel
ajándékozott meg, amelyhez foghatót
1983-ban nem sikerült átélnem. Csak az
emlék és a magas mérce maradt meg. És
az a remény, hogy Peter Stein új
színházában vagy a vele versenyre kelő,
forrongó színházi műhelyekben hasonlók
várnak a rokonszenvesen igényes
közönségre. Hiszen a zsüri minden eszten-
dőben csak a bemutatott darabokból
válogathat.


