
színjátékfajta egyazon céllal alkalmazza: a
cselekmény leglényegesebb mozzanatait
kívánja vele kiemelni, a közönség
emlékezetébe vésni.

A következő jelenet, a Találkozás a

Törött-hídnál ismét a Fehér Kígyó történetéből
származott, s annak tizennegyedik
epizódját elevenítette meg. A kevés sze-
replős, erősen melodramatikus játék ki-
tűnően szemléltette, hogyan beszélnek a
kínai színészek. Nincs hagyományos
értelemben vett prózai megszólalásuk.
Még a legegyszerűbb mondatokat is
skandálják, a dialógusokat deklamálják, a
monológokat recitativóban adják elő.
Obrazcov „ritmikus-intonációs beszéd-
nek" nevezi a színpadi szövegmondás e
módját, amelynek ritmusképlete össze-tett,
intonációs görbéje bonyolult, hang-
terjedelme pedig a két oktávot is elérheti.
Obrazcov úgy véli, hogy az ilyenfajta
színpadi beszéd alapja az „elnyújtott szó",
amelyről egy régi kínai könyv így ír: „A dal
szavakból, helyesebben elnyújtott
szavakból áll. Amikor az embert öröm
fogja el, ezt szóval fejezi ki. A szó nem
elégíti ki, ezért elnyújtja (énekli) a szót. Az
elnyújtott szó sem elégíti ki, ezért
hangszerek kórusát kapcsolja a szóhoz. A
kórus sem elegendő, a kezek önkéntelenül
mozogni kezdenek, a lábak pedig a földre
dobbannak!" Ez a két és fél évezreddel
ezelőttről származó idézet nemcsak azt
mondja ki, hogy az érzelmek a művészet
ihletői, ösztönzői és mozgatói, hanem azt
is, hogy az érzelmek maradéktalan
kifejezése csak a költészet, a zene és a tánc
összekapcsolásával lehetséges, mint ahogy
e három művészeti ág az eredendően
emocionális hatású keleti
színjátékfajtákban szétválaszthatatlanul
egybe is fonódik.

A csing csü színészei általában fejhangon
énekelnek, ami elmossa a különbséget férfi
és nő között. Erre azért lehetett szükség,
mert a középkortól a kínai színházakban -
a kormányzat rendelkezése folytán -
kizárólag férfiak léphettek föl, s a nők csak
a Kínai Népköztársaság megalakulása után
nyertek újra jogot ehhez a művészethez. A
már említett Mej Lan-fang például főként
női szerepek alakításával vívta ki
utolérhetetlen hírnevét, s napjainkban is
akadnak még női szerepekre
specializálódott férfi színészek. Bár
elvétve az is előfordul, hogy színésznő kelt
életre egy férfi hőst. Például a Találkozás a

Törött-hídnál című jelenetben szereplő
szerzetes, a Fehér Kígyó férje a seng, azaz
férfi szerepkör hsziao-sertg, vagyis fiatal
férfi szereptípu-

sába tartozó figura, akit akár színésznő is
sikerrel megeleveníthet.

Az utoljára látott történet, A Majomkirály

cseles visszacsalogatása pedig főként a
vívások és verekedések technikáját,
valamint a csing csü kellékhasználatát ille-
tően szolgált tanulságokkal. Vívásnál a
kardok sohasem értek sem egymáshoz,
sem az ellenséghez. A verekedésekben
használt botok és alabárdok viszont
összeérhettek, sőt kisebb ütést a szem-
ben álló felek is kaphattak. A színészek
általában látványos esések kel és bukfen-
cekkel jelezték az ütés hatását, rend-
szerint még azelőtt, mielőtt a találat
ülhetett volna. Nyomon követhettük egy
asztal és egy szék metamorfózisát:
használták őket saját funkciójuknak
megfelelően, de a szék hegyet is jelen-
tett, amelyet a Nyolctilalmas Disznónak
meg kellett másznia, az asztal tetejére
állítva pedig Szun Vu-kung trónusává
vált. Kissé zavaróan hatott két fölösleges,
didaktikus jelzés: a Nyoletilalmas Disznó
ruháját sertések rajza, a Fehér-csontú
Szellem párnapajzsát pedig halál-fej és
keresztbe tett lábszárcsontok díszítették.
mozzanatok nem a közérthetőséget
segítették, hanem egy komplex és
kifinomult művészet esztétikai átértéke-
lésének tévedéseiről árulkodtak.

A Belsőmongol Társulat előadásain
autentikus csing csü-együttest ismerhetett
meg a magyar közönség, de a csoport
nem tartozik e színjátékfajta legkiválóbb
művelői közé. Ez - a még európai szem-
lélő által is felfedezhető néhány apróbb
hiba vagy pontatlanság mellett főként-
abból derült ki, hogy a produkciókban
eluralkodott, sőt néha öncélúvá vált az
akrobatika. Bár köztudomású, hogy egyes
keleti színházformáknál az elő-adás
szerves részét alkotja a színészek
különleges képességeinek bemutatása, de
ez mindig meghatározott dramaturgiai
céllal és legfőképpen a produkció szigorú
formai keretei közé szorítva történik,
tehát semmiképpen sem a közönség
lekenyerezése végett, s az előadás
szerkezetét megbontva, belső egyen-
súlyát fölborítva. Ez az aránytévesztés,
illetve a taps utáni ráadásként tartott
akrobatikus show-k is hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar közönség egy része
időnként cirkuszban érezte magát. Mert
az akrobatika nélkülözhetetlen eleme
ugyan a sing csünek, de nem a lényege.

FÖLDES ANNA

TIP-vendégjáték, 1984

A berlini Theater im Palast Budapesten

Budapestnek Várszínháza, Bécsnek
Burgtheatere, Berlinnek Palotaszínháza
van. Csak éppen ezt az utóbbit TIP-nek,
azaz Theater im Palastnak nevezik, s nem
egy hajdani királyi várban, hanem egy a
hetvenes években épült fényűző,
nagyszabású kulturális centrumban, a
Köztársaság Palotájában működik. A régi
mozikban, elhagyott hangárokban,
pincékben és padlásokon szervezett sze-
gény színházak korában az elegancia, a
luxus is rendhagyó, mint ahogy rend-
hagyó az NDK-főváros legfiatalabb
színházának megjelenési formája és struk-
túrája is. A TIP-nek ugyanis sem állandó
színpada, sem társulata nincs. Pontosab-
ban: alkalmanként változtatható játék-és
nézőtér alkotja az előadások szín-helyét.
A TIP, ha kell, kukucskáló szín-ház, ha
kell, aréna. Nézőtere százötven, illetve
négyszáz személyes. A játékteret lezáró fal
valójában egy függönnyel el-takart felület,
amely egyetlen mozdulattal óriás ablakká
változtatható, és máris kitágul a tér.
Ilyenkor a háttérben ki-rajzolódó berlini
panoráma „behozza" a színházba a várost,
ugyanakkor az épületet környező, valódi
világba helyezi azt, ami a színpadon
történik.

A TIP programja nem szorítkozik a
hagyományos értelemben vett színházi
műsorra. Az évi hat színházi bemutató
„csak" gerincét alkotja az itt folyó mű-
vészi tevékenységnek. Ezenkívül kon-
certprogramok, irodalmi és felolvasó-
estek, író-olvasó találkozók tartoznak a
műsorba. Nyári szünetet - gondolom, az
ilyenkor megélénkülő idegenforgalomra
való tekintettel -- nem tartanak. Eddig
harmincnyolc dráma - tragédia, komédia,
irodalmi revü és zenés mű - szerepelt a
színház műsorán, köztük tizenhárom
ősbemutató. Vendégként megfordult és
felolvasott a Palotában Borisz Polevoj,
Konsztantyin Szimonov, Csingiz
Ajtmatov és Jevgenyij .Jevtusenko a
Szovjetunióból, Sztaniszlaw Lem
Lengyelországból, Barbara Frischmuth
Ausztriából, Walther Matthias Diggel-
mann Svájcból - és még sokan mások.

Az NDK színházai általában a mieink-
hez hasonlóan állandó társulattal mű-



ködnek, a TIP - tudtommal - az egyetlen,
amelynek sem stábja, sem sztárja, sem
segédszínésze, kizárólag intendánsa van.
Vera Oelschlegelnek a státusa is, a

személyisége is rendhagyó: színházszer-
vező vezető, a TIP-ben rendezett mes-
terkurzusok tanára, rendező, színész és
sanzonénekes egy személyben. Előadó-
művészként az Ensemble 66 megalapí-
tója és szólóénekese. Brecht dalainak
hivatott tolmácsa. A TIP-vendégjáték
alkalmából Vera Oelschlegel szinte vala-
mennyi minőségében bemutatkozott: a
Mahagonnyban énekelt, a Marx-Engels
montázsban Jenny Marxot játszotta, A
windsori v í g n őkn ek pedig rendezője.
A TIP - ha úgy tetszik - befogadó

színház, mint a budapesti Játékszín;
struktúrája, működési elve és gyakorlata
már számunkra sem tűnik igazán rend-
hagyónak. De tőlünk nyugatra (talán
Ausztria és az NSZK kivételével) egyre
több az ilyen társulat nélküli színház és -
ami ezzel szervesen összefügg -, az egy-
egy előadásra szervezett alkalmi szín-házi
társulat. Ez a szervezeti forma nyugaton
kiélezi a versenyt, esetenként meg-

fosztja a színészt a nálunk megszokott
létbiztonságtól, a kényelmes védettségtől.
De ugyanakkor nagyobb mozgási
szabadságot és teret, művészi ösztönző
erőt is kínál számára. Az előadást létre-
hozó rendező pedig így jut az optimális
szereposztás lehetőségének közelébe. Az a
tény, hogy az NDK-ban ez a működési
forma nem általános, hanem kivé-teles, a
TIP esetében megint csak meg-
különböztetett helyzetet teremt. Hiszen
Vera Oelschlegel nem állástalan szabad-
úszókat, hanem más állami színházak
kiszemelt, ráérő sztárjait szerződteti az
általa rendezett, illetve szervezett pro-
dukciókra. A hírek szerint még az is a
TIP-et, illetve az optimális szereposztást
szolgálja, hogy ez a színház kiemelt gá-
zsit fizet a közreműködőknek.

Berlin legfiatalabb színháza tehát ha-
gyományok nélkül, de megkülönbözte-
tetten jó lehetőségek között működik.
Műsorát, egyes produkcióit néha vitatják
szakmai körökben, de létét, rangját -
helyét a főváros színházi térképén - az
elmúlt nyolc esztendő alatt sikerült
igazolnia.

Üdvözlet mindenkinek, Marx

Napjainkban divat „ollóval darabot ír-ni".
Kilty Kedves ha zu g j a bejárta a világ
színpadait, Shaw és Stella Patrick Camp-
bell, vagy akár Csehov és Olga Knipper
levelezése dokumentumhitelességű ka-
maradrámaként idézi a címzettet és a
feladót. A közönség kitartó érdeklődéssel
vállalja a levéltitok megsértésének kaján
boldogságát. A levéldrámáknak a
tömegkommunikáció egy későbbi szintjén
született rokona a telefondialógusokra is
építő Macskajáték.

Információ hiányában nem tudjuk,
milyen szerepe lehetett ennek a divat-
áramlatnak Günther Kaltofen és Hans
Pfeiffer színpadi vállalkozásában, a Marx,
Engels és Jenny Marx levélváltásából
szerkesztett színpadi montázs megterem-
tésében. Kaltofenról - aki tévédramaturg
az NDK-ban - ez nagyon is való-színű.
Pfeiffer, aki a lipcsei Johannes R. Becher
Irodalmi Intézet docenseként, tehát a
filológia felől érkezett a színházba,
úgyszintén. A valóság támasza, a
dokumentum biztonsága és a szerkesztés
már-már kialakuló hagyománya olyan
segítséget nyújthatott a drámaíróknak,
amely révén szinte „receptre" szerkeszt-
hettek. Kettőjüknek egyébként nem ez az
egyetlen dokumentumdrámája. Hasonló
módszerrel komponálták színpad-ra a
német költő, Heine és utolsó szerelme,
Mouche regényét. A költősors azonban -
akárcsak a színpadi óriások meg-idézése -
eleve hálásabb téma, hiszen az életrajzi
feldolgozásban dokumentum-ként
alkalmazhatók a közönséget lebilincselő
versek, darabrészletek is.

Marx alakjához a szerzők egy életrajzi
tévésorozat írása közben kerültek közel.
Az Üdvözlet mindenkinek, Marx azonban
nem regényes életrajz: a százperces
levélmontázs minden sora, mondata a
levélíróktól való, tehát autentikus törté-
nelmi dokumentum. A szerzőpárosnak
még kommentárra sem volt szüksége, az
irodalmi szinten fogalmazott, hol tárgyi-
lagos, hol szenvedélyes, néha ironikus
hangvételű levelek - esetenként a dátum
vagy a címzés hangsúlyozásával - „min-
dent" elmondanak a hősök megélt év-
tizedeiről, a külső és belső történésekről.
Arról, h o g y hogyan élt ez a három rend-
kívüli ember 183 7 és 1883 között; hogyan
vívta küzdelmét a világgal, a körül-
ményekkel és esetenként önmagával is, a
születő mű és a vállalt ügy szolgálatában
Karl Marx; hogyan állt mellette ki-tartó
barátsággal, szellemi, erkölcsi és anyagi
támogatással Friedrich Engels, és

Ekkehard Schall az Üdvözlet mindenkinek, Marx című előadásból (Berlini TIP Színház)



hogyan áldozta szerelmét, szeretetét és
minden gyöngédségét Marx hajszolt hét-
köznapjainak, ritka ünnepeinek társa,
Jenny, ez a kiváló képességekkel és ritka
lelkierővel rendelkező eszményi feleség.

A levéldrámák szerkezetét többnyire a
feladó és a címzett párbeszéde alakítja. Az
a tény, hogy ezúttal a szerzők a három hős
között feszülő áramkörbe kapcsolták be a
közönséget, egyfelő l nyereség, hiszen így
a szerelem és a barátság témája váltakozva
kerül előtérbe, és több dimenzióssá
gazdagítja a hősök portré-ját, másfelől
mintha lazítaná is a drámai struktúrát.

A színpadi feszültség fenntartásához
ilyen körülmények között arra van szük-
ség, hogy mindhárom hős teljes értékű
főszereplője legyen saját sorsa regényé-
nek. Marxnál ez evidens, bár a színpadon
kibontakozó jellem tartogat a néző
számára néhány meglepetést. Talán éppen
a hangsúlyozottan emberközeli, realista
ábrázolás, a testi megpróbáltatások,
betegségek már-már naturalista érzékel-
tetése eredményezi, hogy Marx esendő
volta, önzése némiképpen más megvilá-
gításba helyezi magának a zseninek a ter-
mészetét, mitológiáját is. Jenny, miközben
az asszonyi helytállás, hűség szobrává
magasodik, az évtizedek során meg-őrzi
önmagát, kritikai szellemét, humorát.
Leveleinek legmegrendítőbb passzusai a
gyermekeit sorra elvesztő anya
mérhetetlen fájdalmát tükrözik. Meglepő s
tán vitatható is, hogy Engels szín-padi
funkciója szinte kizárólag a jótevő-
szerepre korlátozódik. Ha a magunkkal
hozott ismeretanyag nem segítene, Marx
levelének egy-egy kurta kitételébő l -
utalásokból - a néző nemigen ismerhetné
fel (vagy meg) a tudós és gondolkodó
Engels nagyságát.

Az előadást az NDK színházának nagy
örege, a vendégjátékot megelőző hetekben
elhunyt Wolfgang Heinz rendezte, a téma
megkövetelte puritán egy-szerűséggel.
Berlinben, az I976-Os be-mutató
előadásról készült beszámoló szerint a
három hős egy a hagyományos-nál
tagoltabb játéktérben, egy képzelet-beli
háromszög három csúcsát alkotva,
majdhogynem a nézők között helyezkedett
el a maga íróasztala, i lletve varró-
asztalkája mellett. A Katona József Szín-
ház színpadán a térbeli elrendezés nem
tért, valószínű leg nem is térhetett el a
hagyományostól: Marx és Engels a szín-
padon kétoldalt , jenny középütt írta

és olvasta - az életük alakulásáról,

A tőke születésének körülményeiről , po-
litikai küzdelmekről és gyötrelmes be-
tegségekről tudósító leveleket. A műfaj
természetébő l is következik, hogy a
rendező a díszletről is lemondott, ha-csak
a hősöket szolgáló ülő- és íróalkal-
matosságokat nem tekintjük annak. Kép-
zeletünknek csak a szereplők mögött,
illetve fölött elhelyezett vetítővásznakon
megjelenő képek adhattak volna némi
fogódzót, de a gyakorlatban ez a brechti
színház eszköztárába tartozó megoldás
(amely jobbára feliratok vetítésére szo-
rítkozott) inkább csak a nézők tér- és
időbeli eligazítását szolgálta.

A rendezés puritanizmusa és merész-
sége nyilvánult meg abban is, hogy a
szereplők minden maszk nélkül játszották
szerepüket. A színészeknek a történelmi
figurákhoz tapadt klisék, külsőségek
nélkül, saját arcukkal kellett Marxszá,
Engelsszé válniuk. Ezt csak az a rendező
követelheti meg színészeiről, aki teljesen
megbízik partnerei intellektusában -- és a
közönség asszociációs készségében.

A legnehezebb, de ugyanakkor a leg-
hálásabb szerep természetesen a Marxot
játszó Ekkehard Scballnak jutott. Aki
valaha látta a Berliner Ensemble ifjú
színészóriását (mellékesen: a Brecht szel-
lemi hagyatéka felett kivont karddal őr-

ködő vőt) az Artrero Ui vagy a C
o
riolanus

címszerepében, az eleve fokozott vá-
rakozással ült be a nézőtérre. Schall ez-
úttal is maximális intenzitással, a leg-
magasabb hőfokon játszott. Alakításában
ugyanakkor nyoma sem volt az ülés-
termek falán lógó szakállas Marx-apó vagy
Marx-próféta lehiggadt bölcsessé-gének. Ő
kora ifjúságától haláláig tartó lobogásban
élő, szenvedélyes és harcos intellektusnak
látta és ábrázolta Marxot, akinek emberi
gyengesége a műért mindent és mindenkit
feláldozó zseni önemésztő önzésében
nyilvánult meg.

Engels történelmi és dramaturgiai
szempontból hálátlanabb szerepét hans
Peter Minetti mértéktartó fegyelemmel és
rengeteg színnel formálta meg. Az
alakjából áradó bölcs nyugalom szug-
gesztiója belengi a színpadot, de a
Marxéval ellentétes, kiegészítő
jellemvonások árnyalt ábrázolása foltozza
is a játék feszültségét. A nagy színész
szerénységére, alázatára van szükség
ahhoz, hogy az általa ábrázolt jel lem
minden egyedi tulajdonságánál
fontosabbnak érezzük azt a kapcsolatot,
ami őt partneréhez fűzi. Minetti pedig
éppen e barátság tartalmát és természetét,
intenzitását és hul-

lámveréseit ábrázolja a legárnyaltabban.
Marx és Engels - pontosabban Schall és
Minetti - karakterben, személyiségében
két világ: két ennyire különböző tem-
peramentumú és természetű embert csak a
közös ügy mindenekfelett való szolgá-
lata, az elkötelezett szövetség, az együtt
megélt szellemi és történelmi kihívás te-
hetett elválaszthatatlan jó baráttá.

Vera Oelschlegel a levélváltás kezdetén
még csak múzsa és rezonőr: Marx
szerelmének bájos, rokonszenves tárgya.
De közös életük sodrában, mikor már
Marx magántitkárnőjének, _helyet-

tesének
"

posztját is betölti férje mellett,
fejjel megnő. Akárcsak a férfi szereplők,
Jenny alakítója sem él a maszk nyújtotta
támasszal: ő is kizárólag játékának esz-
közeivel érzékelteti az évek múlását és az
átélt. tragédiák kitörölhetetlen nyomait.

A windsor i v íg nők

Brecht és Strindberg, Max Frisch, Bul-
gakov és Dürrenmatt sikerrel játszott
drámái után is merész vállalkozás egy
társulat nélküli színháztól Shakespeare-t
prezentálni. Méghozzá azt a rengeteg
szereplőt foglalkoztató, sokszor látott
vígjátékot, amelyet az utókor irodalom-
történészei - mint megrendelésre írt al-
kalmi darabot, bohózatba hajló, könnyű

kézzel összetákolt komédiát - a „nagy
"

műveknél jóval kevesebbre értékelnek; a
világszínház képviselői - rendezők és
komédiások - azonban félezer éve ma-
kacsul hisznek benne, és szinte folyama-
tosan műsoron tartják.

A darabválasztásra Vera
Oelschlegelnek, akit ezúttal rendezőként
is megismerhettünk a Thália Színházban,
feltehetően két oka volt. Az első: a
drámának az életműben elfoglalt
különleges helye. Ez a gazdag windsori
polgárság és pénztelen nemesség körében
játszódó história voltaképpen a pénz
komédiája, hiszen hősei öt felvonáson
keresztül járják sokfigurás táncukat az
aranyborjú körül; de ugyanakkor,
Shakespeare által valószínű leg nem is
ismert, XX. századi fogalmazásban - a
devianciáé is. A komédia hőse, Falstaff
lovag a II Henrikben még a király hajdani
ivópajtása, cimborája, itt a királyi
szolgálatból elbocsátott, vagyontalan és
sértett országúti gavallér, aki hatalmas
hústorony lévén, testi alkatával sem
illeszkedik az átlagpolgárok
társadalmába.

Á másik ok merőben színházi lehetett:
Vera Oelschlegelnek módjában volt



a dráma főszerepére a Falstaffok Falstaff-
ját, Helmut Strassburgert szerződtetni.
Helmut Strassburgerrel sem először ta-
lálkozott a budapesti (legalábbis a szak-
mai) közönség. Ez az ötvenes évei dere-
kán járó színész, aki 1948-ban Dessauban
díszletmunkásként került kapcsolatba
Tháliával, később pedig ugyanitt, majd
Drezdában főszerepeket játszott, több
mint húsz éve a berlini Volksbühne
oszlopos tagja. (A jelző itt a színész testi
és szellemi habitusára is utal.) Nagy szí-
nésszé Strassburger Benno Besson érája
alatt nőtt fel. Budapesten Diderot Rameau
úr unokaöccse című művében aratott
emlékezetes sikert. És még egy életrajzi
adalék, amiért szívünkhöz különösen
közel áll: 1974-ben Strassburger rendezte
a Volksbühnében a Tóték előadását.

Hogy milyen lehetett Strassburger
karcsún, fiatalon hősszerelmesnek - nem
tudjuk. De hogy Falstaffnak Shakespeare
is ilyen formátumú, temperamentumú
színészt álmodhatott - azt könnyű
elképzelni. A főszerep nyomatékát ezút-
tal a rendező dramaturgiai eszközökkel is
alátámasztotta: amikor egy a I V .

Henrikből kölcsönvett jelenettel exponálja
Sir John Falstaff porba hullt reményeit, a
királyi udvarban egykor otthonos jó barát
kegyvesztettségét.

A világ, amelyet Vera Oelschlegel a
színpadra varázsol: Shakespeare kora-
beli Angliájának realista eszközökkel
megjelenített keresztmetszete. Windsor
akár Stratford is lehetne, vagy bármelyik
kisváros, ahol elszegényedett nemesek és
meggazdagodott polgárok kergetik az élet
örömeit; ki vagyonra, ki szerető-re
áhítozik, és még a legerényesebb
nyárspolgárnak is akad takargatnivaló-ja.
A polgárasszonyok közül még a ki-
kapósakat sem könnyű tetten érni, hát
még azokat, akik a világért sem térnének
le az erény útjáról, inkább csak játszani
szeretnek a tűzzel, hogy féltékeny férjü-
ket megleckéztessék . . . Ebben a shakes

peare-i Windsorban Stratfordban vagy
másutt - a lányok délceg vőlegényről,
szüleik előnyös házasságról ábrándoz-
nak. Hősök helyett korhelyek, haszon-
lesők, mamlaszok róják a kisváros macs-
kaköves utcáit, bújják a csapszékeket, és
figyelik a lefüggönyzött ablakú házakat.

Falstaff valójában nem rosszabb a többi
lecsúszott egzisztenciánál, csak pechje
van, mert az ő mohósága, kéjvágya foly-
ton beleütközik valamibe: a férjek félté-
kenységébe, az asszonyok taktikázó tré-
fáiba. Mázsás testét úgy vonszolja a légy-
ottra, hogy mindenki sejti, kevés esélye
van a győzelemre. Kudarca - a vágyak és
lehetőségek meg nem felelése folytán - a
darab szövege és a rendező szándéka
szerint is ellenállhatatlanul komikus. Ezt
a komikumot a rendező még a lovag testi
alkatának különösségét kiemelő, furcsa
bőrruhájával, testre nem szabott
vadnyugati, cowboyeleganciájával is
fokozza. Ezenközben nem riad vissza
némi - számunkra kissé riasztó

naturalizmustól sem. Hogy miért kell a
főhős hatalmas, izzadt pocakjára még
bohócarcot is rajzolni - ezt csak a rendező
tudja. De hideglelős nevetésünket mégis
beárnyékolja a szánalom. Strassburger
Falstaffja, ez a kéjvágyó rabló-lovag és
esendő férfi, szatír és pária, akárcsak a
királyi udvarban, a természet-ben is
kegyvesztett. Hatalmas teste nyűg és
istencsapás, amely menthetetlenül ki-
szolgáltatja őt a gyengébb nemnek és
saját vágyainak, de meg is fosztja nagyon
is emberi vágyainak beteljesülésétől. S ha
mindezeket a kudarcokat eltűri, túl-éli, ha
mindezek után megőrzi Falstaff kedélyét,
akkor megérdemli, hogy a reneszánsz
életöröm örököseként is csodáljuk. És
Strassburger Falstaffja valóban
csodálatra, talán egy kicsit tisztelet-re is
méltó.

A főhős jellemében és helyzetében is
tetten érhető szélsőségek az előadás
egészére rányomják bélyegüket. Vera
Oelschlegel forgatagos világot varázsol

a színpadra, amelyben a commedia dell'
arte harmonikus derűje éppen úgy a helyén
van, mint a piaci atmoszféra nyers, már-
már durva humora. Ez utóbbi talán egy
árnyalattal hangosabbá, ha úgy tetszik,
„németebbé" teszi az előadást, mint ahogy
mi az eszményi Windsori víg nőket
elképzeljük. S hogy az ellentét még
frappánsabb legyen, a rendező az utolsó
felvonásban különös gonddal és vizuális
fantáziával jeleníti m e g a z erdei randevú
- már-már a .Szentivánéji álom színeit idéző
- komikus tündérjátékát, és már-már
giccsbe hajlón szépre festi a szereplők
búcsúját.

A szélsőségeket kedvelő rendező nagyon
tudatosan építette fel az előadás ívét, és
Falstaff tragikomédiáján túl mindenekelőtt
a kisszerű kisvárosi érdekek és
szenvedélyek összecsapására, a hagyo-
mányosan középpontba állított nagyjele-
netekre koncentrált. Az előadás egyik
színészi csúcspontja Fordné ostroma.
Ebben nemcsak az önmagát áltató, fél-
revezetett Falstaff,. de az őt megtréfáló,
kegyetlenül erényes Fordné is remekel. A
szereposztás azonban arra utal, h o g y a
rendezés nem teljesen következetes:
parádés színészi alakítások árnyékában
színtelenebb figurákat is látunk. Fordné
női partnere, Page-né például azért oly
halovány, mivel a színésznő a karakter-
figurát naivának játssza.

A kisebb hibák részletezése helyett
azonban hadd szóljunk azokról, akik
Strassburger méltó, tökéletes partnerei, a
Sürgénét alakító Ursula Karusseitről és az
Evans tiszteletest játszó Eberhard
Eschéről. Karusseit színészi palettájának
színskáláját legtöbben a Besson rendez-te,
Budapesten is bemutatott A szecsuáni
jólélek főszerepében ismertük meg. Az-óta
Karusseit talán kevésbé légies, törékeny,
de ugyanolyan szuggesztív mű-vész; most
is főszereppé emelte ennek a furcsa
„buzgó mócsing" polgárasszonynak a nem
is túlságosan terjedelmes szerepét.
Eberhard Esche ezúttal nem a
jellemrajzzal, hanem már-már stí-
lusparódiaként is élvezhető előadásmód-
jával, fergeteges komédiázókedvével
ragadott meg.

Nem minden külföldi vendégjáték
fordítja ki sarkaiból a pesti színházat. A
TIP vendégjátéka sem hozott valami-féle
színháztörténeti szenzációt. De jó alkalom
volt arra, hogy megismerjük az NDK
fővárosának legfiatalabb színházát,
viszontláthassunk néhány művészt a német
színjátszás legnagyobbjai közül.

Rolf Ludwig, Carl Martin Spengler és Eberhard Esche A windsori víg nőkben (Berlini TIP Színház)


