
lelki koncentrációt követelő váltások az
utolsó felvonásban, a két testvér egyidejű
megjelenésekor, azután olyan színészi
bravúrt követelnek, hogy a néző csak kap-
kodja a fejét: lehet-e egyetlen torokból
két szólamban énekelni, csakis a gesztu-
sok által személyiséget cserélni? Vagy
valójában már nem is két embert, hanem
egy testben két lelket látunk? Megvallom,
már-már hajlamossá lettem arra, hogy a
színpadi skizofréniának ezt a szinte ter-
mészetellenes bravúrját valamiféle alka-
ti, pszichés aberrációval magyarázzam,
amikor kiderült: a színész az NDK egyik
lagrangosabb koreográfusának és híres
balerinájának a fia, aki az anyatejjel
szívta magába a mozdulatok kifinomult
nyelvének expresszív erejét.

A közönség egyébként remekül szóra-
kozik Böffen Tóbiás és Keszeg András
humorán, Malvolio felsülésén és a
shakespeare-i cselekményt meg-
megszakító dal-betéteken is. A Szirtes
Tamás Shakespeare-előadásaira
emlékeztető oldott hangulatért, a verbális
humort kiegészítő színpadi ötletekért
nemcsak Budapesten hálásak a súlyosabb
Shakespeare-produkciókba belefáradt
nézők. Az előadás mélyebb, mához szóló
mondanivalóját csak a kritikusok keresik
- nem túl sok eredménnyel. Mert én a
magam részéről készséggel elfogadnám a
karikaturisztikus stílusban elrajzolt
jelmezeket, a herceg pulóverét és Böffen
Tóbiás cowboy-kalapját, Malvolio
frakkhatású bőrzakó-ját, a világoskék
üvegdobozokból szerkesztett színpad
mélyében eljátszott strand-jelenetet és a
színpadi szállítóeszközként alkalmazott
gyerekkocsit is, ha érezném az
ötletparádé rendező elvét s a mögötte
feszülő gondolatot. Ennek híján azonban
a legfrappánsabb részek sem állnak iga-
zán össze, és bár a rockstílusú számok, a
brechti mintára szabott songok és az ope-
raáriaként előadott sanzonok mulattat-
nak - Shakespeare komédiáját ezúttal
csak a rendezői show-műsor ürügyének,
keretének érzem.

A joggal vitatott hűtlenségre a weimari
rendezőpárosnak, Peter Schroth-nak és
Peter Kleinertnek azonban két mentsége
is van. Az első: úgy tűnik, hogy a rendel-
kezésükre álló társulattal hagyományos
stílusban legjobb esetben is csak korrekt
előadást hozhattak volna létre, nagy szí-
nészegyéniségek híján nemigen kelthet-
tek volna a Vízkereszttel szenzációt. Így

azonban, a divat hullámait megnyergel-
ve, legalább széles nézőrétegeket von-
zottak be a maguk Shakespeare-meséjé-
ből eredeztetett színpadi társasjátékába.
A Kiss me Kate nem A makrancos hölgy, a

West Side Story nem a Romeo és Júlia;

miért kellene éppen az Amit akartoknak
ragaszkodnia a Vízkereszt világához?

Az előadás másik, számomra lényege-
sebb mentsége, indoka és legnagyobb
művészi eredménye is - amiről már szól-
tam -, hogy a frappáns szereposztás lehe-
tőséget adott Axel Wandtke elképesztő
lélektani és koreográfiai bravúrjára. Es ez
az egyszemélyes színészi produkció a
maga színpadi tökéletességében volta-
képpen még arra is alkalmas, hogy alátá-
massza, sőt megideologizálja magát az
előadást is. Az antik és a Shakespeare-
színház örökségét is idéző, nemeken túli
szerepcsere az uniszex korában talán
mégsem pusztán színházi fogás, hanem a
nemek társadalmi szerepeit elválasztó
merev határvonal megingására, a szere-
pek elbizonytalanodására figyelmeztet.

Londonban nemrég azon vitáztunk,
kortársunk-e ma még Shakespeare? A
weimariak igenlő válasza talán nem a
legmeggyőzőbb, de mindenesetre elég
harsány. Bizonyítja, amit azért eddig is
tudtunk, hogy kortársaink is sokfélék
lehetnek.

A következő számaink tartalmából:

Vinkó József
Egy drámaíró vallomásai

Lengyel Menyhért:
Életem könyve

Nánay István:
Fortinbras nélkül

Csizner Ildikó:
A visszafeleselő századelő

Kerényi Ferenc: Szót
kér a néző.. .

INGEBORG PIETZSCH

Új drámák és rendezések
az NDK-ban

Körülbelül két esztendővel ezelőtt kísé-
reltem meg a SZÍNHÁZ-ban, hogy szűk-
re szabott terjedelemben beszámoljak az
NDK színházi életében lévő legfontosabb
fejlődési tendenciákról. Erre a cikkre ala-
pozva az itt következő híradásban az
elmúlt két évre szorítkozom. Ismételten
megpróbálom - szükségszerűen nagy vo-
nalakban - a legfontosabb színházi ered-
ményeknek, egyes személyiségek fejlő-
désének és az említett időszak legjelen-
tősebb drámai műveinek ismertetését.
Ezen túlmenően utalni szeretnék egy a
Nagyvilág 1986. januári számában a
minden bizonnyal legjelentősebb rende-
zőnkről, Alexander Langról megjelent
esszémre.

Mindig bonyolult a művészetben je-
lentkező új áramlatokat időponthoz rög-
zíteni: az átmenetek folyamatosak, és
csupán akkor lehet tendenciacélokat fel-
fedezni, és azoknak gyökereit kutatni,
amikor egy egész sor, lényegében rokon
vonásokat tükröző művészi alkotás szü-
letett. Egy idő óta az NDK színházaiban
egy szélesedő áramlatot fedezhetünk fel,
amelyben a metaforikus beszéd, képsze-
rűbb, asszociatívabb kifejezés a színház
művészi eszköztárának egészében jele-
nik meg. A drámaírásban ez a kezdődő
drámaírói generációváltásban mutatko-
zik. Egyfelől a háború utáni első írógene-
ráció egyre erőteljesebben kér szót; más-
felől egy viszonylagosan stabilizáltabb
korszakban született fiatal drámaírók ra-
gadnak tollat.

A központi téma még mindig az antifa-
sizmus és a háborút követő időszak. De
kritikusan szemlélik a humanitás és a
modern technológia közötti problemati-
kus kapcsolatot.

Az utóbbi idők egyik legkimagaslóbb
darabja Heiner Müller Képleírása (Bild-
beschreibung). A forradalom és a háború
megakadályozásának kérdése kapcsoló-
dik össze a darabban. Müller szövege
szorító és szorongató. A Képleírás
mono-lóg: félelem, hogy egy
atomháború el-pusztítja földünket és az
ez elleni szem-beszegülés. Az író egy
szegényes vegetációjú tájról ír: egy ház,
egy asztal, székek, fák és egy férfi, egy
asszony és a madarak dominálnak. „A
férfi és nő a szerelem és a halál
horizontján találkozik. Müller a



jelenkor szélsőséges ellentmondásaiból
kiindulva formálja meg a jövő lehetősé-
geit, a halál és a pusztítás lexikájával igen
szűkös és nagyon leegyszerűsített utó-piát
ír, fenyegető meteforáktól megfélemlített
világot teremt - az atomháború által
tönkretett világot ábrázolja, de ismét
sikerül neki ezekbe a metaforákba a
reményeit is beleírnia." - így ír Gregor
Edelmann, a berlini Henschelverlag belső,
kiadói anyagában.

Heiner Müller darabjai mindig kísérleti
színházi megoldást követelnek. Ez
vonatkozik korábbi darabjaira is, mint
például a Csata, a Traktor, a Feladat, a
Cement vagy a Gudlingra éppen úgy, mint
a Képleírásra, a Medea-anyagra vagy a
Volokalamszki országút I. és II-re (ez
utóbbi a Theater der Zeit 1986/2-es szá-
mában jelent meg). Az utóbb említett
kétrészes darab Alekszandr Bek regényé-
nek motívumaiból épült, témája az 1941-
es Moszkva körüli harc. Mindkét darab
tandráma jellegű: az elsőben egy szovjet
parancsnok agyonlövet, illetve agyon kell
lövetnie egy katonaszökevényt, hogy az
egységét megmentse. A másodikban
ugyanez a parancsnok egy szélsőséges
helyzetben megsérti azt a hadijogot,
amelyre felesküdött. A Volokalamszki
országút I. a pacifizmus lényegéről és
veszélyéről, a második tandráma a szük-
séges anarchizmusról szóló vita. Müller
így fogalmazza meg a kérdést: „A hata-
lom képes kell legyen arra, hogy saját tör-
vényeit megváltoztassa és azokat érvény-
telenítse, ha a helyzet úgy követeli." Ez a
probléma most is igen lényegesnek tűnik:
függetlenül attól, hogy a Volokalamszki
országút J. Kleist Homburg hercegének
klasszikus alaphelyzetét ragadja meg: a
törvénnyel ellentmondásos önhatalmú
cselekedetet. Müller mindkét darabban
ismét a beszédre, a szövegre szorítkozik,
továbbá nem ábrázolja a csatát, hanem
metaforákat, képeket, jelképeket használ,
és „kórusos" beszédet követel, hogy az-
által az általánosítható problematikát ért-
hetővé tegye.

A Volokalamszki országút 1-et már
bemutatták. Alexander Lang Berlinben, a
Deutsches Theaterben, s a Moszkva körüli
csatáról szóló Johannes R. Becher: Téli
csata című versét a Müller-szöveg elé
helyezte. Az író utasításának megfelelően
„kórusosan" beszéltette a két ülő
szereplőt, akik mintegy válaszolnak az
akkori eseményeket felidézve. Az igen
tényszerű, józan, nem patetikus előadást a
második színész időnként megtöri
lelassított beszédmódjával. Ezáltal vala-

miféle visszhanghatás keletkezik, a má-
sodik katona lemaradását, utánafutását,
nagy fáradtságot és nehézségeket jelezve.
A Becher-költeménnyel való szöveg-
összefüggés további jelentést kölcsönöz
Müller szövegének. Míg Müllernél a
második világháború kérdéséről a győz-
tesek beszélnek, addig a Becher-költe-
mény a legyőzöttek magatartásáról és
viselkedéséről szól. A Téli csata is a
második világháborúban feleslegesen el-
pusztított erőkről szól.

Háború, anarchia, erőszak, pacifizmus,
bukás, fenyegetettség, de a remény is
mindig ott rejlik Müller provokatív mű-
veiben. Ez jellemzi Shakespeare Titus
Andronicusának (szabad) átdolgozását is,
amely Müllernél a Titus Fali of Rome
anatómiája egy Shakespeare-kommentár
(Anatomie Titus Fall of Rome ein
Shakespeare-kommentár) címet kapta.
Erőszakos, brutális szöveg, amely eddig
az NDK-ban nem került színpadra.

Peter Hacks, aki mindenekelőtt szelle-
mes vígjátékaival (Ádám és Éva, Amphit-
ryon, Moritz Tassow, Omphale, Beszélge-
tés a Stein-házban [magyarul Lotte címen
játszották]) vált ismertté, most Frede-
gunde címmel írt ismét igényes komé-
diázó művet. A cselekmény Párizsban, a
francia királyi palotában, 567-ben játszó-
dik. Három király tart igényt az ország-
ra, kettő közülük felesleges. Feleségeik
összeesküvésekkel, cselszövésekkel és
gyilkosságokkal harcolnak férjeik hatal-
máért. Fredegunde a legokosabb és leg-
felvilágosultabb. Egy női Machiavelli. De
éppen kiemelkedő értelme okozza
bukását. Cselszövései és gyilkosságai -
mint bebizonyosodik - értelmetlenek
voltak, mert a királyok, a hatalmasok leg-
alább a zabálásban és az ivászatban -
rövid időre - szövetkeznek, és Frede-
gunde minden erőfeszítése ellenére se
lesz király a férjéből. A hatalomért való
harc sokkal erőteljesebben folytatódik.

Ezt a mindenekelőtt nyelvileg szipor-
kázó komédiát majdnem egy bűnügyi
cselekmény vonásai jellemzik, minden-
esetre filozófiai szándékkal. Úgyszólván
nyelvi csemege, szellemes, de szándéko-
san cinikus és kegyetlen is.

Egyik legjelentősebb írónk Volker
Braun (A nagy megbékélés, Tinka, Schmit-
ten, Hinze és Kunze) lírájában és drámái-
ban - kevés kivétellel - majdnem mindig
kritikusan ábrázolja az NDK-beli valósá-
got. Legutóbb a Nibelung-anyagot dol-
gozta fel, hasonló címmel. A három egy-
ségre tagolt darabban a cselekmény idő-
ben egyszerre játszódik a mitikus világ

ban és a második világháborúban. Braun
tudatosan másolja egymásra a Nibelun-
gok hun birodalombeli lemészárlását és
pusztulását a hitleri Németország pusz-
tulásával. Kriemhilde történetét a szám-
talan német romeltakarító asszonyéhoz
hasonlóan ábrázolja. A darabban nyil-
vánvalóvá válik a mindenkori történelmi
uralkodók manipulációs mechanizmusa.

A fiatalabb drámaíró-generációról álta-
lában elmondható, hogy erőteljes konf-
liktusokat keresnek, s a társadalmi való-
ságot differenciált vonásokkal ábrázolják.
Mindez kísérletező kedvű drámai
művekben, a darabok nyílt szerkezeté-ben
és a szcenikai és nyelvi metaforákban jut
érvényre. Ehhez a nemzedékhez tartozik:
Christoph Hein, AhQ igaz története című
darabját a Deutsches Theater mutatta be
ugyancsak Alexander Lang rendezésében;
Georg Seidel Jochen Schanotta című
darabjával. Rajtuk kívül jelen-tős írók:
Heinz Drewniok, Jochen Berg, valamint
Uwe Seager.

A Jochen Schanotta (amelyet a Berliner
Ensemble mutatott be sajnos kevéssé
sikerült előadásban) címében a főhős neve
szerepel. Jochen Schanotta egy kívülálló,
aki elszökik az iskolából és a szülői ház-
ból; a nyolcvanas évek Edgar Wibeau-ja
(Ulrich Plenzdorf sok színházban játszott
Az ifjú W. újabb szenvedéseire utalva). Ez a
Schanotta egy lánnyal járja az országot.
Sehol nem marad hosszú ideig, egyetlen
üzemben sem tart ki, nem akar és nem
tud beilleszkedni. Fantáziadús fickó, erő-
szakos, kételkedő, nem sokat törődik a
társadalomba való beilleszkedéssel. A
darab végén katonának hívják be. A kér-
dés nyitott marad: vajon hogyan viselke-
dik majd a hadsereg környezetében.

Heinz Drewniok, az egyik legfiatalabb
drámaíró, többnyire kevés szereplős „kis"
darabokat ír, mint legutóbbi színműve is, a
Jelenetek a Thüringiai erdőből. Furcsa
történetei Mroekre és Rózewiczre utal-
nak vagy Beckett-re emlékeztetnek, mint
például a most jó néhány NDK-beli szín-
házban sikeresen műsoron lévő darabja, a
Ha Georgie jön.

Jochen Berg elsősorban klasszikus té-
mák adaptációival foglalkozik; Uwe Saeger
történetei pedig az NDK hétköznapjait
elevenítik fel, gyakran vezeti a nézőt egy
termelő üzembe, ahol erőteljes (és erőtel-
jesen elmondott) konfliktust ábrázol a
munkaterületről, amely aztán visszahat az
ember magánéletére, mint például a Bűn-
től távol című darabjában (amelynek Lip-
csében volt az ősbemutatója, majd a Berli-
ner Ensemble-ban tűzték műsorra).



Albert Wendt munkáit - aki először
hangjátékokat írt - igen sajátos költőiség
jellemzi. Egyaránt ír gyermekeknek és
felnőtteknek, és sok darabjában nemcsak
a korhatárokat, hanem a műfaji problé-
mákat is feszegeti. A legutóbb bemutatott
Madárfej című darabja is színpadra
kerülése előtt hangjátékvolt. A darabban
egy paraszt az erdőben egy félig megfa-
gyott fiatal madarat a sapkája alá tesz,
megmenti az életét, de éppen ezzel a
humánus tettével kerül szembe azzal a
törvénnyel, amelyet a királyságban - ahol
él - éppen kibocsátottak. Így például
vonakodik a felsőbbség előtt levenni a
sapkáját - vétséget követ el, amelyért
majdnem az életével fizet.

A darab mese, parabolisztikus voná-
sokkal. Wendt szellemes, kiélezett, igen
költői nyelven ír. Darabjai rövidek, de
mindig rendkívüli helyzetekben megnyil-
vánuló hibás emberi magatartást vizsgál.
Néhány ilyen meseszerű témájú darabját a
gyerekszínházakban is előadják, siker-rel,
mert a cselekmény menete érzelmileg
feszülten hat.

Ugyanezek állapíthatók meg két másik
íróról, akiknek darabjait gyerek- és ifjú-
sági színházakban egyaránt bemutatták,
vagy mára műsortervekben szerepelnek,
de ezek a darabok a felnőttközönség előtt
is megállnák a helyüket.

Ilyen például Hans Ostarek Don Qui-
jote-verziója, amelyben a tragikus alakú
lovag meg sem jelenik. Ennek oka, hogy a
lovag már halott. De öten, akik ismerték
őt, eljátsszák életének fontos epizódjait. S
ezzel nemcsak a „fantaszták"-ról, az
„őrültek"-ről való véleményük változik
meg, hanem a játékon keresztül saját
bőrükön tapasztalják a művészet hatását.
A végén felismerik, hogy Don Quijote
egy „előre álmodó", utópista, jó ember
volt, akinek kora társadalmi visszásságai-
val ellentétbe kellett kerülnie.

A másik darab Elifius Paffrath mese-
parabolája, az Ördögi Károly mese- és
mondavilágunk hagyományos elemeit és
cselekményeit felhasználva egy katona
sorsán keresztül a felismerés rossz útját
ábrázolja: a katona a háborúból meg-
érkezve, tapasztalatlan a hatalom gya-
korlásában, kudarcot vall, elfogadja a
valóságot, és az utópiát mint reményt
megőrzi.

Az itt említett valamennyi gyerekdarab
mind többet tükröz, mint egy gyermeki
vagy akár kikerekített világot. Vala-
mennyi mese vagy történet hátterében
filozófiai gondolatokat találunk. Az olyan
problémák, mint a hatalom gyakorlása

vagy az egyén beilleszkedése vagy láza-
dása, a társadalmi utópiák kérdését vetik
fel. Természetesen a gyerek- és ifjúsági
színházak tradicionális befogadási folya-
mata ezzel az új fejlődéssel még nem tart
lépést.

Az NDK-beli drámairodalom legelő-
remutatóbb és legérdekesebb jellemzői
hasonlóképpen elmondhatók a legjelen-
tősebb NDK-beli színházi rendezésekre
is. Név szerint Alexander Lang rendezé-
seire. A Nagyvilágban megjelent Langról
szóló írásomra való ismételt hivatkozás-
sal most Lang legutóbbi munkáira szorít-
kozom, megkísérlem ennek a színházcsi-
náló rendezői munkának néhány elemét
átfogni. A megvalósult rendezések me-
netében kiolvasható program van: a német
történelem és irodalom (mindenekelőtt
az elfelejtett irodalom) és a nőprobléma
fejtegetése.

Lang ezeket a kérdéseket a társadalmi
tapasztalatok gyújtópontjában, de a szín-
ház művi világán keresztül idegeníti el, a
néző szokatlan módon és esztétikailag
megnyerően új szemléletet alakíthat ki a
(látszólag) ismerős témák új összefüg-
géseiből.

Lang politikus színházat akar. Ezt pe-
dig a mű és a kortárs közönség közti
állandó közelítésben keresi, dialektikus
viszonyváltozás, amely az együtt gon-
dolkodó, együtt alkotó nézőt feltételezi.
Eközben Lang a hagyományos alapmin-
tákat mellőzi, megkérdőjelezi a műhöz
való hűség fogalmát, és „perventálja", ha
az nem az író pontos elemzését, művé-
nek és korának megértését, hanem az
egyszer már megtalált megvalósításhoz
való ragaszkodást jelenti.

És ahogy mondják: létrejön a színház
művi világa (különben az olyan médiák-
nak, mint a film vagy a televízió, szán-
dékos elhatárolásával).

Lang esztétikai eszközöket használ, a
képi hatásokkal, a fantázia fejlesztésével,
sőt kierőszakolásával éri el a közönség
aktív figyelmét. Nem a gyakorta felhasz-
nált látványszokások, hanem a közön-
ségnek a cselekménybe való állandó be-
vonása egyenesen feltétele a színpad és a
nézőtér közti folyamatnak.

Így van ez a legutóbbi Lang-rendezés-
ben is. Ismét egy kettős tervet valósított
meg. Jó egy esztendővel ezelőtt Grabbe
Theodor von Gothland herceg című hábo-
rúról szóló sivár, vérgőzös rémdrámáját
együtt tűzte műsorra Goethe Tphigeniá-
jával. A gyilkolás és mészárlás értelmet-
lenségére a józanság válaszol. S míg
valaha a „világpolitikai" összefüggések
érdekelték Langot, addig ma az egyén
legmélyére ható társadalmi ellentmon-
dások hatása érdekli. Euripidész Medeá-
ját Goethe „ifjúkori ballépéséhez", aStel-
lához csatolta, és majd Strindberg Halál-
táncával „A szenvedélyek trilógiájá"-vá
szélesíti.

De először az egy estén játszott Me-
deáról és Stelláról. Volker Pfüller, Lang
kongeniális díszlettervezője, a két darab-
hoz koncepcionálisan-eszmeileg ugyan
átfogó, de két különböző belső teret ter-
vezett. A külső világ csak éppen sejthető.
A Medea barlangszerű térben játszódik,
de asszociálhatunk börtönre, pokolra,
tömlöcre is. A szereplők száma a fősze-
replőkre redukálódott: nem kórus kom-
mentálja már az eseményeket. A kórus
szövegét a Nevelő (Christian Grashof)
szájába adta Lang: a nyilvánosság már
nincs jelen. És ez a panaszkodó, vádoló,
fontolgató, tanító és fenyegető Nevelő a
döntő pillanatokban kilopja magát a szín-
padról, vagy arccal a fal felé fordul.

Katja Paryla játssza Medeát, a szenve-
désektől szétroncsolt, okos asszonyt - az
ő végzete is az okosság lesz. Két gyerme-

Goethe Stella című darabja Alexander Lang rendezésében



két (nagyméretű bábuk) egy kendő alatt
fojtja meg, a Jason elleni tett egyben
önmaga elpusztítása is.

A Stellának, ennek a kissé szenti-
mentális, kétes megoldású, hihetetlen
Goethe-darabnak - hogy két asszony él
majd együtt a hőssel - Lang éppen a kér-
désességét leplezi le. Lang a túlburjánzó,
érzelemdús mondatokat, sóhajokat, epe-
kedéseket, kétely és remény közti vívó-
dásokat tisztán eljátszatja, nem ironizál,
hanem éppen a cselekmény szó szerinti
ábrázolásával leplezi le annak hihetet-
lenségét és a darab véletlen-dramatur-
giáját. Bár a figyelmes néző felfedezheti a
mélységes keserűséget: például a hős
évek óta elhagyott hites asszonyának,
Cecilinek mozdulatában, amikor egy-
kedvűen borul a hős lábához, és férje
csizmáját a mellére teszi.

A darab egy zöld és fehér művészgalé-
riához hasonlító térben - amelynek abla-
kai mögött jól ápolt kert sejthető - empi-
re stílusú, hullámzó függönyök közt ját-
szódik. A tragédiák a lakásokban, a szo-
bákban, várbörtönökben játszódnak le:
végül is ez a helyiség is egy börtön, még
akkor is, ha polgári gondozottságot
sugall.

A végén az asszonyok kart karba öltve
győzedelmesen vonulnak ki, míg a férfi,
Fernando habozva vonaglik a padlón. A
néző elképedten kérdi meg magától, ez a
férfi mivé lesz ebben a háromszemélyes
házasságban.

Alexander Lang mellett mindenek-
előtt Rolf Winkelgrund rendezései meg-
határozók az NDK színházművészetére.
Winkelgrund hosszabb ideje dolgozik a
berlini Makszim Gorkij Színházban,
Fugard, Matusche, O'Casey darabjait
rendezte, legutóbb Róewiczet, időn-ként
pedig vendégként a Deutsches
Theaterben dolgozik. Ott legutóbb Ernst
Barlach Kék Boltját állította színpadra.

Engedjenek meg egy kitérőt. Fogal-
mam sincs, mit mond a magyar közön-
ségnek Ernst Barlach neve. Barlach az
évszázad első felében Németország leg-
jelentősebb képzőművésze volt. 1870-től
1938-ig élt. Csodálatos szobrokat alko-
tott, a nácik az „elfajult" művészekhez
sorolva, törvényen kívül helyezték, belső
emigrációba vonult, élete utolsó éveiben
Güstrowban, egy kis mecklenburgi vá-
roskában élt, ahol lakóházát, műhelyét és
jó néhány munkáját a mai napig meg
lehet tekinteni. Az expresszionizmus
művészi szakaszának idején vált jelen-
tőssé. Az első világháború keserű tapasz-
talataitól indíttatva Barlach egy sor dara-

bot is írt. A náci hatalomátvétel előtt
ezeket többször, több helyen bemutatták,
majd betiltották a darabokat, s a háború
után nehéz volt rátalálni a hozzájuk
vezető útra.

Most hirtelen újra felfedezték Bar-
lachot, ismét előadják színműveit igen
nagy közönségérdeklődésre számot tart-
va. Éppen ezért szintén tudatosan inkább
lemondok más érdekességgel bíró, de
színházi életünket nem annyira jellemző
rendezések többé-kevésbé vázlatos is-
mertetéséről. Barlach jeladás, és semmi
esetre sem véletlenül.

Az NDK színházát évtizedeken ke-
resztül egy felvilágosult, gyakran didakti-
kus impetus jellemezte. Ennek okai
messzire nyúlnak vissza, de kézenfekvők
is: helyes volt 1945 után az
összezavarodott érzelmeket és tudatlan
koponyákat fel-világosítani, az
összetákolt náci ideológia helyett
világos, ésszerűen meghatározott
gondolatokat, okokat követelni. Színházi
élmények segítségével a téves
társadalmi magatartások összefüggéseit
és a dialektikus ellentmondásokat közve-
títeni. Brecht neve fémjelzi ezt a törté-
nelmileg szükséges tendenciát.

De időközben módosultak a társadalmi
körülmények. Úgy tűnik, a közvetlen
agitálás, a didaktikus ujjmutogatás és a
felvilágosítás ideje lejárt. Előtérbe nyo-
mult az ambivalencia, a mögöttes tarta-
lom, az értelmileg nem mindig megfog-
ható. Barlach darabjai sajátságos művek
tele rejtéllyel, csodával, megmagyaráz-
hatatlannal - ezt az érdeklődést szolgál-
ják: a Kék Boll éppen úgy, mint a nemré-
giben Güstrowban bemutatott komédia,
Az igazi Sedemundok (és a Barlach-rene-
szánsz folytatódik!).

A képzőművész-költő mindkét művé-
nek cselekményét a mecklenburgi kisvá-
rosokba (de ezalatt kétségtelenül Güst-
rowot kell értenünk) helyezi. Költői
alkotásainak témáiról így írt Barlach:
„Mint kényszer térnek vissza újra meg
újra a boszorkányok, koldusok, próféták,
angyalok, az átkozottak, a vakok, az olva-
sók és eksztatikusok. . ." Őrült figurák -
az idő örvényében összezavarodottak,
eszeveszettek, rejtélyesek, patetikusok
és tökfilkók.

Mindkét darab főfigurája válságba ke-
rül. A Kék Boll földbirtokos, aki saját éle-
tét már nem kérdezi vissza, akit a kisvá-
ros kedélyességének áporodott levegője
megfulladással fenyeget. Egy látomásos,
zavarodott, istent és ördögöt sejtő
asszony ad tanácsot Bollnak a válságban,
és életének új irányt szab. A Sedemun

dokban egy hasonlóan őrültnek tartott
kisvárosi azt a rémhírt terjeszti el, hogy
egy oroszlán elszabadult. Az álmos kis
helységben az élet fenekestül fordul fel.
A végén a helyrebillent figurák ugyan
többségben vannak, de a hős a feleségé-
vel a sírokon táncolva egy jobb jövendő-
ről álmodozik.

Természetesen Barlach a „kis világ"
ábrázolásával egy nagyobbra gondol. Es
természetes, hogy darabjaival felriasz-
tani, felkavarni, a magunkkal hozottról
visszakérdezni és kizökkenteni akar.

Érdekes, ahogy Rolf Winkelgrund
Berlinben és Horst Hawemann, a güst-
rowi előadás rendezője más és más utat
talál Barlachhoz. Hawemann mestersé-
ges figurákat fogalmaz. Számára a szín-
pad komédiázófolyamatok színhelye. Az
elidegenítést (és ebben bizonyos módon
Langhoz hasonlít) a teatralitáson át
keresi. Ezzel ellentétben Winkelgrund
egyenletesen „befúrja" magát a figurák-
ba, anélkül hogy pszihologizálna. A tér-
megoldások is ennek megfelelők: egy-
fajta cirkuszaréna a Sedemundokban: a
kisváros kísértetiesen nyomasztó atmosz-
férája magas házakkal, szűk utcácskák
kal, és egy templomtorony a KékBollban.
Itt, ahol pedig igazi „barlach"-iak a figu-
rák - megfoghatatlanok. Nem egy társa-
dalmi gesztushoz, egymagatartáshoz, egy
pszichológiához láncoltak. A figurák a
darabhoz hasonlóan egyediek: reálisak
és irreálisak, magatartásuk megdöbben-
tő, tele vannak szeszéllyel, őrültségek-
kel. Az, hogy nyugtalanok lesznek, hogy
keresnek, kérdeznek, a saját világuk ke-
délyességét nem fogadják el - az köl-
csönzi ezeknek a barlachi figuráknak azt
az átfogó vonzerőt, amely a nézőket a
színházakban megejti.

(Fordította: Bereczky Erzsébet)


