
világszínház

dozni Jean Valjean sorsát, problémáit,
kételyeit, emberségét. Őszinte elisme-
réssel adózom a tehetségének.

 Ön annyi jót mondott el a Rockszín-
ház előadásáról, a közönség lelkes fogad-
tatása pedig azt igazolja, hogy szeretik az
ön zenéjét. Ugyanakkor azt is el kell mon-
danunk; vannak, akik másodrendű alko-
tásnak tekintik a Nyomorultakat, melo-
drámának, és azzal vádolják, hogy a törté-
netet és a szereplők lélektanát leegyszerűsí-
tette. Egyszóval kommersz művet írt.

 Olvastam hasonló kritikákat. A Nyo-
morultakból több mint harminc filmvál-
tozat készült, és ezek mind lerövidítve
mutatják be ennek a mintegy ezerkétszáz
oldalas regénynek a történetét. A mi elő-
adásunk nagyjából háromórás, tehát a
műfaj természetéből adódóan csak a lé-
nyegesebb eseményeket tudtuk belevenni
az átdolgozásba. A rövidítés, illetve a
tömörítés elkerülhetetlen velejárója a
leegyszerűsítés. A regényben például
hosszú oldalakon keresztül esik szó arról,
hogy a kis Gavroche Thénardier
kocsmáros törvénytelen fia. A mi rock-
operánkban ez az epizód kimarad, nincs
különösebb jelentősége a történet szem-
pontjából. Miután megszállott rajongója
vagyok az operának, végigtanulmányoz-
tam az operairodalmat. Vegyük a Faust-
történetet: Gounod Faustja, Berlioz Faust
elkárhozása vagy Boito Mefistofeléje azo-
nos irodalmi alapokon nyugszik. Mind-
hárman Goethe Faustjából merítették a
témát. Ugye nevetséges lenne a szemükre
vetni, hogy nem tartották tiszteletben
Goethe művét. Vagy Bizet Carmenjének
irodalmi elődje Prosper Mérimée
novellája. Vajon az utókor felhány-
torgatta-e Bizet-nek, hogy Michaela sze-
repét beleírta Mérimée szövegébe, vagy
ilyen alapon Verdit is elmarasztalhatnánk
azért, hogy az Aida megírásakor nem
tartotta tiszteletben az egyiptomi szo-
kásokat, és XIX. századi romantikus zenét
merészelt írni egy más korban, más törté-
nelmi időben játszódó történethez. Mi
nem Victor Hugo szellemének vagy a Nyo-
morultaknak kívántunk dicsőséget sze-
rezni. Victor Hugo nagyon is jól megvan
nélkülünk is. Mi saját magunknak kíván-
tunk dicsőséget szerezni. Én, sajnos, nem
vagyok Wagner, Alain Boublin pedig nem
Victor Hugo. Tisztában vagyok azzal, hogy
operát írni ebben a korban egyfajta mega-
lomániát jelent. És azzal is tisztában va-
gyok, hogy nem én vagyok a legzseniáli-
sabb zeneszerző a világon, de ha az ember
alkot, és közben nem hiszi magáról azt,
hogy ő a legzseniálisabb, és hogy remek-
művet alkot, akkor a mű soha nem készül
el. Akkor hozzákezdeni sem érdemes.

FÖLDES ANNA

Berlin - Színházváros

A beszámoló címét nem magam adtam:
az NDK fővárosának 250. születésnapjára
kiadott színházi-színháztörténeti füzet
éléről kölcsönöztem. A Berlinben töltött
hét után, amikor civil barátaim-nak
színházi élményeimet meséltem, egy
kemény logikájú közgazdász meg-
kérdezte: mi az igazi, konkrét oka, ma-
gyarázata annak, hogy Berlinben köztu-
dottan folyamatosan jó és érdekes a szín-
ház? Miért tölt be az NDK jelentősebb
szerepet a világ színházművészetében,
mint akár a zenében, akár a képzőművé-
szetben?

Amikor az ember úgy érzi, hogy egy
kérdésre hirtelenében nem találja meg a
választ, zavarában legalább hármat szo-
kott megfogalmazni. Én is első helyen a
gyökereket, az ország és a város külön-
legesen gazdag színházi hagyományait
említettem, az udvari színházaktól a Ber-
liner Énsemble-ig. Másodiknak azt a más
területeken megfogalmazatlan - megfo-
galmazhatatlan - feszültséget, szellemi
töltést, aminek kifejezésére Shakespeare
drámája ugyanolyan alkalmas, mint Ma-
jakovszkijé vagy Volker Brauné. Harma-
dik érvem a kiváló német színházi inf-
rastruktúra volt: az a tény, hogy az NDK-
ban - a pillanatnyi gazdasági helyzettől
függetlenül - kulcsfontosságot, politikai
szerepet tulajdonít a kormányzat a szín-
háznak, és lehetősége szerint maximáli-
san biztosítja működési feltételeit. Ha
összevetem a hazai és az NDK-ban ural-
kodó publikációs állapotokat, a megjelent
színházi és színháztörténeti munkák,
kötetek, kézikönyvek arányát, ha csupán
jelzem, hogy az egyes színházak baráti
köre az NDK-ban nem formális
közönségszervező intézmény, hanem va-
lóságos kulturális szabad fórum, talán
sejthető, hogy mi mindenre gondolok.

Égy szűkebb szakma belügye, de azért
talán ide tartozik az az imponáló nagyvo-
nalúság, odafigyelés is, amellyel a szín-
házkritikusok nemzetközi kongresszusát
megrendezték Berlinben. Negyven or-
szágból száznegyven résztvevőt fogadni,
színházjeggyel és megfelelő munkafelté-
telekkel ellátni, önmagában sem egy-
szerű dolog. De Berlinben túl is teljesí-
tették az illendő vendéglátás kötelező

normáit. Az a tény, hogy a kongresszus
plenáris üléseit az Opera Apolló termé-
ben tartották, hogy a kultuszminiszter is,
a város polgármestere is vendégül látta a
résztvevőket - nem pusztán a külföldi
kritikusoknak, legalább annyira a hazai
színházi élet képviselőinek szánt megkü-
lönböztetett gesztus. A tanácskozás té-
mája - „A színház és a színházkritika sze-
repe egy város, egy territórium vagy egy
kulturális régió történetében" - elég tág
volt ahhoz, hogy túlnőjön a meghatározó
jubileumi kereteken. Hogy módot adjon a
nemzeti és nemzetközi színházi élet új
jelenségeiről, értékek cseréjéről és köl-
csönhatásokról folytatott vitára.

De a színházi kongresszusoknak, nem-
zetközi eszmecseréknek köztudottan csak
a kevésbé fontos része zajlik az üléster-
mekben. Az igazán izgalmas mindig az,
ami esténként a nézőtéren történik. Hogy
a szakmabeli vendég - legalábbis, aki
többé-kevésbé folyamatosan nyomon kö-
veti, mi történik az NDK színházaiban -
újra tájékozódhat, szerencséjétől függően
feltöltekezhet a berlini színház tegnapi
eredményeivel, mai törekvéseivel.

A Bölcs Náthán új arca

Ahogy egy londoni színházi levélből nem
maradhat ki Shakespeare, Berlin-ben is
illendő legalább egy német klasszikust -
Lessinget, Goethét, Schillert - megnézni.
Az idén az ünnepi választék nemcsak
bőséges, de szokatlan is. A fő-város
jubileumi programja keretében ugyanis a
Deutsches Theaterben például új
háromrészes Lessing-ciklus került szín-re.
Berlin Nemzeti Színházában három
egymást követő októberi napon tartották a
Bölcs Náthán, az Emilia Galotti és a ritkán
játszott, szakmai körökön kívül szinte
ismeretlen egyfelvonásos szomorújáték, a
Philotas premierjét. (A három Lessing-
dráma közül kettőt Friedo Solter
rendezett.)

A Bölcs Náthán több mint kétszáz éve,
1783 óta a német nemzeti színjátszás
folyamatosan játszott és szinte évtize-
denként meg-megújuló alapműve. A fa-
sizmus korszakában tizenkét évre lepa-
rancsolták a színpadról, de 1945-ben nyi-
tódarabja lett a német színháznak. Ez a
Fritz Wisten rendezte programadó elő-
adás (főszerepben Paul Wegenerrel) egy-
huzamban kétszáz előadást ért meg. Az
előadást - a német kritika szerint - „nagy
méltóság és mélységes komolyság jelle-
mezte, még ott kísértettek fölötte a hitleri
idők szörnyűséges bűnei, még túlságosan
közeliek, túlságosan fájdalmasak



voltak, semhogy fel lehetett volna idézni
a színpadon azt a fölényes derűt is, amely
Lessing művének kétségkívül sajátja."
(Ingeborg Pietzsch, Nagyvilág, 1970. 3.
30.1.) Tíz évvel később Adolf-Peter Hoff-
mann rendezésében, 1966-ban pedig a
dráma legújabb előadását is jegyző Frie-
do Solter olvasatában került színre a
dráma. Ez utóbbiról Ingeborg Pietzsch
idézett cikkében megállapítja, hogy nem-
csak a Deutsches Theater történetének,
de az NDK színháztörténetének is kor-
szakos eseménye lett. Ez az értelmezés
megőrizte a mű előadásának klasszikus
hagyományait, de tekintetbe vette a meg-
változott közönségigényt is. Nem érte be
az ésszerűség és a humanitás dicséreté-
vel, példaképpé emelésével, nyíltabban
ütköztette a szereplők érdekeit, a szenve-
délyeket, és már felcsillantotta a darab-
ban a derűt is. Míg Wolfgang Heinz elő-
dei - Paul Wegener és Eduard von Win-
terstein - lehiggadt bölcsként ábrázolták
Náthánt, Heinz meghökkentő és izgal-
mas Náthánja olyan többrétű, változó
jellem, akinek „újra meg újra meg kell
küzdenie az emberekért, harcol értük,
igyekszik őket jó érvekkel meggyőzni. A
humor bőséges tartalékaival rendelkezik,
bizakodó természet, aki hisz az emberi
jóságban, és ennélfogva meg is nyer-heti
az emberekért vívott harcot."

Ezt az újrafelfedezett, humanista-op-
timista Lessing-előadást láthattuk 1970-

ben Budapesten is. Gyergyai Albert a
vendégjátékról írott elragadtatott beszá-
molójában nemcsak a rangos színpadi
teljesítményt, de a szimbolikus cselek-
ményben megjelenített burkolt leckét, a
német színházművészektől kapott „való-
ságos szellemi jóvátételt" is értékeli. „A
színészek egyszerűen, pátosztalanul ját-
szottak, s már-már az egész történést a
magasabb rendű társalgás atmoszférá-
jába emelték, amelyben a vérengzések, a
halottak, az áldozatok, az egyéni, családi
vagy akár törzsi összeütközések inkább
csak sötét árnyakként kóvályognak az
emlékezetben, míg az előtérben minden,
vagy legalábbis majdnem minden mesé-
vé, vitává, parabolává, szellemi sakkjá-
tékká finomul. Mintha az egész történet
csak afféle hatalmas, udvari sakkjátszma
volna, egyszerre több résztvevővel, em-
beri figurákkal és sorshúzásokkal."

Különös dolog az emlékezet: nekem
ebből a sokfigurás sakkjátszmából igazán
a tét ragadt meg az emlékezetemben:
német színpadon, német színész előadá-
sában sokszorosan lélekbe markoló a
híres gyűrűparabola, a vallások egyen-
rangúságáról szóló költői hasonlat, és a
Rechát saját gyermekeként szerető
Náthán, Wolfgang Heinz megrendülése,
őszinte apai fájdalma. Gyergyai véle-
kedéséből - hogy tudniillik Wolfgang
Heinz inkább volt Náthán, mint Bölcs -
az első momentum a fontosabb. Hogy

Wolfgang Heinz (ellentétben a Náthán
szerepét egyébként legutóbb nagysze-
rűen alakító Avar Istvánnal) nem mese-
hős, hanem a sors által megpróbált, meg-
tépázott ember, akit a vagyon önmagá-
ban nem kárpótol a fenyegető veszedel-
mekért.

Ez után a nemzetközi porondon is
sikeres színháztörténeti felújítás után
meglehetős merészség kellett hozzá, hogy
Friedo Solter újra versenybe merjen száll-
ni a legendával, Wolfgang Heinz emlé-
kével, húsz esztendő előtti önmagával.

A műsorfüzetben Wolfgang Heise drá-
maelemzése kulcsot kínál a rendező új
olvasatához, és Lessinget idézve azt
hangsúlyozza, hogy a Bölcs Náthánban a
költő nem a való világot, hanem az általa
elgondolt valóságot jeleníti meg, ami
egyébként nem kevésbé hiteles az igazi-
nál. Csak éppen koncentráltan, a maga
modellszerűségében jelenik meg a szín-
padon. A hősök színpadi története - bár
éles szembeszegülés mindenfajta vallási
türelmetlenséggel szemben - mégsem
egyszerűsíthető le a tolerancia szimpla
példázatára. Ma már a történet mögött
jobban kirajzolódik a jónak és a rossznak,
a látszatnak és a lényegnek általánosabb
érvényű szembesítése. Az emberek ebben
a világban önmagukra vannak utalva, és
maguknak kell megkeresniük az ember-
lét lehetőségét.

Ezután megkerülhetetlen az a kérdés,
amit a drámaköltő is feltesz: hogy mi
nyom többet a latban, mi a fontosabb?
Az, hogy valaki kereszténynek vagy zsi-
dónak, vagy az, hogy embernek született?

Émlékezetem szerint Friedo Solter ko-
rábbi rendezésében is alárendelt szerepet
játszottak a díszletek, kellékek. Most az
előadás látszólag tágas, üres térben
zajlik. Valójában azonban Hans Jürgen
Nikulka nagyon is megkomponálta, sőt
be is rendezte ezt az üres teret: kétoldalt
bevágott ablakszemekkel, hátrább vasaj-
tókkal tagolt szürkésfehér falak keretezik
a játékteret. Ézek a mozgatható díszlet-
elemek leginkább egy végletekig stilizált
utcarészletet idéznek, de elvontságuk
következtében a palotán belül játszódó
jeleneteknél sem zavarnak. Ugyanakkor
a vasajtók dördülése, a redőnyök robajos
legördülése sajátos hangkulisszája is az
előadásnak. A szultán palotájában pél-
dául ezeknek az ajtóknak a zajos bevágó-
dása érzékelteti a nézővel Náthán valósá-
gos helyzetét, a neki állított csapda vég-
zetességét, s hogy látogatóból rabbá lett,
még mielőtt közölték volna vele, miért
hívatták. Hol van már a zalaegerszegi

A Bölcs Náthán a Deutsches Theater színpadán. (A címszerepben Otto Mellies)



előadásban még megőrzött, feltámasztott
keleti mesevilág?

Ebben a fogalmazásban az elvont vilá-
got benépesítő polgárok, színészek meg-
jelenése - nemcsak öltözéke, de egész
személyisége! - meghökkentően modern.
Náthán kaftánja jelzi ugyan a kereskedő
etnikai hovatartozását, de megjelenése
mégis inkább egy mai amerikai zsidó
üzletemberre emlékeztet. A dervis
tübitejkát és pulóvert visel. Ily módon a
szereplők megjelenése egyszerre modern
és időtlen. A templomos lovag borzolt
haján valamiféle barett-sapka, por-
köpenye alatt egy majdnem-pólóingen
viseli a keresztet. Megjelenésével alig
rína ki egy mai ifjúsági szórakozóhelyről.
Náthánnal való első jelenetében máris
megcsap a generációs távolságból és val-
lási előítéletekből táplálkozó, indokolat-
lan fölényérzet. Rechát - aki fésűt alig
tűrő hajával, akaratos, dacos arcával
szembetűnő ellentétben a múlt századi
iskolás lányok szolid és jellegtelen öltö-
zékét viseli - a megmentője iránti hálán
kívül a lovag lenyűgöző magabiztossága
vonzza. Kettőjük első színpadi találkozá-
sának koreográfiája jellemző példája a
lélektani folyamatok újmódi színpadi
ábrázolásának. Először a színpad két
végén ereszt gyökeret a két fiatal lába,
azután Recha erőt vesz magán, és vára-
kozásteljesen közelít, ámde a lovag, a
köszönetet elhárítva, nem öleli át - s köz-
ben egyre fokozódik a néma feszültség.
Recha a szerelem, a hála és a visszautasí-
tás következtében megváltozik. A sértett
dac hullámverésében már nem ugyanaz a
jól nevelt polgárleányka, akinek megis-
mertük. Mert a következő pillanatban
dühös és gúnyos, azután újra gyengéd és
várakozó. De még az érzelmeknek ez a
skálája sem elég a lovag félszegségének
és zavarának oldására.

Náthán a tekintélyes, jó megjelenésű,
aktatáskás businessmann (Otto Mellies)
öltözködésében, viselkedésében nem ta-
gadja meg az ősi szokásokat. De számára
azért az üzlet fontosabb a Bibliánál.
Magabiztosságát is inkább vagyona, a
kivívott közmegbecsülés táplálja, nem
pedig isten választott népének öröklött
tanítása. A három vallásról szóló gyűrű-
példázatot szívéhez közel álló tanmese-
ként mondja el, de a történet nem válik az
előadásban a dráma kristályosodási
pontjává. E szerint a koncepció szerint
Szaladin szultán hisztérikus reakciója
teszi egyértelművé, bizonyítottá Náthán

emberi, pszichológiai fölényét. Anélkül,
hogy hangját felemelné, testtartását meg-
változtatná, a sorsával és önmagával elé-
gedett ember szomorú félmosolyával
jelzi, hogy bölcsessége, tapintata - akár-
csak az üzleti életben hajszolt siker -
voltaképpen nem más, mint a kiszol-
gáltatottság ellen való (sikeres) véde-
kezés.

Friedo Solter színészvezetésének
(amennyire meg tudom ítélni) ez a hely-
zetek pontos elemzésén nyugvó követke-
zetesség a legfőbb erőssége. Amíg leg-
utóbb Ruszt József némi nosztalgikus
távolságtartással prezentálta Lessing mű-
vének érvényes tanítását, Solter elő-
adása közel hozza, de némi iróniával, a
szkepszis egy árnyalatával meg is kérdő-
jelezi: vajon valóban eljutottunk-e a fel-
világosodás idején diadalmas tolerancia
jelen idejű érvényesítéséhez? Solter nem
mesehősöknek és nemis történelmi figu-
ráknak, hanem kortársainknak látja Les-

sing hőseit, akiknek érzelmei, szenve-
délyei nem irodalmi sémákból, hanem
valóságos helyzetükből, temperamentu-
mukból táplálkoznak. Es ott éreztem
disszonánsnak az előadás hangvételét,
ahol a szereplők egy-egy teatrális, akár
konvencionális, akár harsányan hisztéri-
kus gesztusa átmenetileg szembekerül a
modern színpadkép és jelmez támasz-
totta elvárásokkal.

A drámát záró örömtelen happy end,
amely lehetővé (és kötelezővé is) teszi,
hogy a korábbi szerelmesek a jövőben
testvérként szeressék egymást - Solter
olvasatában megmásíthatatlan, de mégis-
csak vigasztaló, az élet törvényével össz-
hangban lévő ítélet. Az előadás utolsó
akkordja még ezt a kompromisszumot is
megkeseríti: a színpadon magára maradt
Náthán mögött sorra becsukódnak a le-
hetőségek, becsapódnak az ajtók. Győ-
zött, de ezt a győzelmet magánya börtö-
nében nem könnyű elviselni.

Cornelia Schmans (Margarita), Michael Lucke (Iván) és Rolf Ludwig (Mester) a Bulgakov-bemutatóban



A Taganka Színház példáját követve

A véletlen úgy hozta, hogy két olyan
színházi előadást láthattam Berlinben,
amelynek ihletője, illetve modellje a
moszkvai Taganka Színház egy-egy nagy
hírű produkciója volt.

Az elsőről, a Heinz Czechowski adap-
tációjában bemutatott A Mester és Mar-
garitáról, őszintén szólva, nincs sok mon-
danivalóm. Pedig nagy várakozással ültem
be a nézőtérre. Felcsigázta a Volksbühne
produkciójának jó híre, hogy az egész
évadban szinte lehetetlen jegyet szerezni
az előadásra, és ezúttal a szakma is oszto-
zik a közönség lelkesedésében. Nem
felejtettem el, milyen politikai-szellemi
izgalmat kínált tavaly Csingiz Ajtmatov
Az évszázadnál hosszabb ez a nap című
regényének drámaváltozata a Gorkij
Színházban.

Csakhogy A Mester és Margaritából
Berlinben valójában nem született dráma.
Pedig Heinz Czechowski, a Heine- és
Heinrich Mann-díjas drezdai költő aktív
színházi ember, a lipcsei színház drama-
turgja. Adaptációját eredetileg saját szín-
háza számára készítette, de a nyolcvan-
hatos lipcsei bemutató színpadi tapaszta-
latai nyomán tovább dolgozott a Volks-
bühne előadásának szövegkönyvén.

Hűtlenséggel a szerző nem vádolható:
meglehetős következetességgel halad a
regénybeli cselekmény nyomában. A re-
gényen belüli regény születésének körül-
ményeit is érzékeltető írógép kopogásától
a moszkvai bérházak kopár világának
felidézéséig minden hitelesen szürke. A
krónikát meg-megszakító bibliai jele-
netsor: az írói mondanivalót alátámasztó
illusztráció. De valójában éppen ez a kor-
rekt következetesség, a valóságos esemé-
nyek kisszerű és hosszadalmas krónikája
válik számunkra (akik a történteket na-
gyon is jól ismerjük, az egyes Berlinben
bátor politikai kiszólásoknak pedig már
nem tulajdonítunk igazi jelentőséget)
enyhén unalmassá. Mintha hiányozna a
tények mögül a gondolatok tartománya, a
hasonlíthatatlanul eredeti, groteszk lá-
tomás, a bulgakovi irónia és a fel-felszik-
rázó csoda.

Valószínű, hogy mindez nem kizárólag
az adaptáló felelőssége. Siegfried Höchst
rendező is túlságosan földönjáró
fantáziával elevenítette meg A Mester és
Margarita világát. Számára a legfonto-
sabb az író kálváriája, és ezt - hála Wolf
Ludwig erőteljes, drámai játékának -
meggyőzően és árnyaltan ábrázolja is.
Viszont minden mozzanatnak, dialógus-
nak jelentőséget tulajdonít, és éppen

ezért a legfontosabbak, a kulcsmotívu-
mok is szépen beilleszkednek, beleol-
vadnak az epikus szerkesztésű színpadi
kompozícióba. A híres mondat, hogy a
kéziratok nem égnek, elhangzik ugyanaz
előadásban, de anélkül, hogy e konkrét
tény jelképes, általános és egyetemesen
érvényes igazsága szíven ütné a nézőt. A
korabeli szovjet valóság szürkesége, a
kórterem sivársága hiteles és kifejező, de a
hétköznapokkal szemben kontrasztokat
kínáló tarka álomvilág - a varieté for-
gataga és a sátán bálja is - szegényesebb,
szimplább annál, semmint hogy Marga-
rita sorsának fordulópontjává, nézőtéri
káprázattá váljék. Berlini kollégáktól tu-
dom, hogy Margarita (Cornelia Schmans)
meztelensége keltett némi szenzációt, kü-
lönösen az első előadásokon. Számomra
azonban, talán mert női szemmel néztem
az előadást, a sem királynői méltósággal,
sem varázserővel nem rendelkező
Margarita megjelenésében, repülésében
vajmi kevés volt az erotika, és még sokkal
kevesebb, halványabb a poézis.

Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a szí-
nészek egyike-másika - például Azazello
alakítója vagy a Hajléktalan poéta - egé-
szen kiváló. Mégis, számomra inkább
csak alkalmat jelentett ez az adaptáció
arra, hogy felidézzem a kaposváriak mély
gondolati tartalmat hordozó látványszín-
házát. De az is lehet, hogy a berlini
közönség az előadásnak ezt a realista,
társadalomkritikai profilját és az alkotói
szabadsággal kapcsolatos dikciók szokat-
lan nyíltságát, a színészek éles kiszólásait
értékeli jobban, és ebben fedezi fel ön-
maga számára a bulgakovi csodát.

A háborúnak nincs női arca

Már ez a szabatos fordításban kissé ne-
hézkesen és nagyon is prózaian hangzó
darabcím is mennyire jellemző! Mintha a
szerző, Szvetlana Alexijevics ezzel az
összegyűjtött és feldolgozott dokumen-
tumanyag élére választott kijelentő mon-
dattal is arra figyelmeztetne, hogy mind-
az, amit látni fogunk, nem poéma és nem
is dráma (a szó esztétikai, műfaji értel-
mében), hanem objektív tudósítás. Egy
történelmi tapasztalat rögzítése. A meg-
élt valóság kendőzetlenül közölt, emberi
sorsokkal alátámasztott summázata.

A darabot 1985-ben már játszotta a
Moszkvai Esztrád Színház, majd az
omszki Drámai Színház is, de sikerét,
színpadi arculatát 1986-ban a Tagankán
nyerte el. Szavahihető kritikuskollégák,
akik Moszkvában is látták az előadást,
némiképpen csalódtak: a Taganka szín-

padi koncepciója, kompozíciója állítólag
szuggesztívebb, művészileg megformál-
tabb volt, mint az a berlini előadás, amit a
TIP-ben (Theater im Palast) láttunk. A
tényt tapasztalatok híján nem merem vi-
tatni. Mégis megkockáztatnám, hogy A
háborúnak nincs női arca az a fajta doku-
mentumkompozíció, ami igazán csak egy-
szer hat egy emberre.

De akkor - szívbe markolóan.
Legalábbis én magam az első perctől az

utolsóig töretlen szellemi izgalommal,
érdeklődéssel, érzelmi hullámveréssel
követtem mindazt, ami a színpadon szóba
kerül. Írhattam volna azt is, hogy ami a
hősökkel történik, de ez azért félrevezető
lett volna. Hiszen a drámában főszerepet
játszó idős asszonyok, a második
világháború veteránjai jobbára csak
elmesélik, felidézik a színpadon egykori
fiatalságukat, személyes háborús
emlékeiket. Döbbenetes az általuk meg-
jelenített harctéri krónika, a megélt pokol
emléke, az embert próbáló, fiatal nőket
lelkük mélyéig megrendítő front-
élmények felsorakoztatása. De legalább
annyira szívbe markoló a múlt és jelen
ütköztetése: a hősök találkozása fiatal-
kori önmagukkal, s a tényekhez fűzött
keserves, jelenkori kommentár.

Kitalálni aligha lehetett volna ezeket az
asszonysorsokat, történelmi epizódokat.
Szvetlana Alexijevics végtelen mag-
nószalagokra gyűjtötte a megkérdezett
háborús veteránok - veterán nők - vallo-
másait, és az így összegyűjtött anyag ere-
detileg egy dokumentumfilm-ciklus alap-
jául szolgált. Csak később alakult ki az
elhangzott életrajzok, élménybeszámolók,
lamentációk, számadások garmadájából a
megszerkesztett színpadi forgató-könyv,
amelynek ha nem is központi, de
hangsúlyos eleme a jelen dilemmája: mi
bölcsebb, etikusabb, elhallgatni vagy meg-
vallani a múltat, a megtapasztalt igazsá-
got...

Az előadás kezdete előtt egy katona-
lányt látunk, kezében kréta, tekintetében
elszántság. A maga nevében, de egy hadse-
reg harci szellemének sugallatára firkálja
fel egy útszéli fára: „Én, Szófia, azért jöt-
tem Berlinbe, hogy megöljem a háborút!"

A színpad - kulisszák és hátfalak nél-
kül, majdnem szabadon álló, üres dobo-
gó. De a háttérben, mintha egy múzeum
szekrénysorát látnánk, az üveg alatt ka-
tonaruhák, uniformisok sorakoznak. A
színpadi világítás időnként tükörré vará-
zsolja a TIP hátsó üvegfalát. A teret ta-
goló, keretező két vaskos oszlop közül az
egyikre ráapplikálva egy romos faltöredék.



Ez a négyzetméternyinél nem sokkal
nagyobb „plasztikus plakát", a romba dőlt
városok omladozó üzenete, elegendő
ahhoz, hogy a néző asszociációiba bele-
kényszerítse mementónak a háborús em-
lékeket, a pusztítás sokáig fennmaradt
látványát. Valójában talán még erre sem
volna szükség, hiszen Berlinben vagyunk,
és mellesleg a színházból, a Köz-társaság
Palotájának negyedik emeleté-ről
napközben lelátni a háború ismeret-len
antifasiszta áldozatai és az ismeret-len
katonák tiszteletére emelt emlék-helyre.

Két kórusra komponálta az író - és a
Taganka Színház előadását követő ren-
dező, Kurt Veht - az előadást: négy idős
asszony és egy férfi hordozza vállán a
múlt terhét. Őket kényszeríti rá az író,
hogy egyenként szembenézzenek egy-egy
fiatal emberrel, hajdani önmagukkal,
közösen pedig a tegnapok és a ma ifjúsá-
gával. A publicisztikus szöveget hol sza-
valókórus, hol vidám vagy éppen nosz-
talgikus énekszó, egy-egy felidézett drá-
mai dialógus tolmácsolja. A jelenetek-ben
sokszorosra nő az érzéki és a tárgyi
emlékek - a szirénabúgás, a zubbonyra
tűzött kitüntetés - szerepe. A megidézett
múlta színpadon felmutatott, évszámok-
kal tagolt történelmi időrendet követi:
attól a naptól kezdve, hogy a lányok

békés fiatalságát is derékba törte a há-
ború, a hazatérés reszketve várt, de
korántsem felhőtlen boldogságáig. A be-
vonuló önkénteseknek még szuronyára
tűzték az ibolyacsokrot, és a copfokat úgy
kellett begyűrni a rohamsisak alá. Az
egyik lány kofferben vitte magával az
édességet a frontra, a másik, hamvas arcú
fiatalasszony éppen gyereket várt, akit
azután a háborúban nem tudott, nem akart
megszülni. Az első két hónapban a
lányok még katonaruhában is szépek
akartak lenni, bajtársaik kímélték és saj-
nálták őket. De nagyon hamar elévültek a
béke törvényei. Szétfoszlott a szégyen-
érzet, megkeményedtek a szívek. Pedig a
sebesülteket nem volt elég cipelni és
ápolni, szeretni is kellett őket. A háború-
ban nem is az életveszély volta legsúlyo-
sabb megpróbáltatás, hanem a találkozás
az első halott bajtárssal, a mások halálá-
val; és mindennél félelmetesebb volt az
emberölés kínja. A mesterlövész-tanfo-
lyam még a kiképzés része, a gimnázium-
ból éppen kikerült lányoknak egy másfajta,
keményebb iskola. De azt a napot, amikor
valaki először ölt meg egy németet, soha
többé nem tudja kitörölni az életéből. A
háború mindenki számára megszokhatat-
lan, de a nők számára kétszeresen az.

A test sebe könnyebben begyógyul,
mint a léleké. Aki húszévesen fehér haj-

szálakkal tért haza, gyakran úgy érzi,
soha többé nem lesz sem ember, sem nő,
vagy legalábbis nem lehet ugyanaz az
ember, mint aki tizenhat évesen, a haza
hívó szavára lelkesedve egyenruhát öltött.
A honvédő háború négy évig tartott.
Azóta (a darab szerint) negyven esztendő
telt el, de az a négy mindnyájuk életének
nagyobbik felét jelentette. Van, aki azóta
is úgy érzi, hogy ennek a háborúnak az
emberek lelkében, sorsában soha nem lett
vége. Harcedzett matrónák hitetlen
mosollyal szemlélik egykorú, karcsú,
táncos lábú önmagukat, és irigy-kedve
figyelik a mai, értetlen fiatalokat.
Ezeknek beszéljenek ők a háborúról?
Van, aki ma úgy érzi, nem hallgathat
tovább. De olyan is, aki mindenáron
felejteni szeretne, csak képtelen rá. Van,
akinek a veterántalálkozó visszahoz egy
darabkát a hajdani ifjúságból, az össze-
forrott közösség melegéből. Sorstársa
viszont úgy érzi: menekülnie kell azoktól,
akik emlékeznek és emlékeztetnek.

A frontról hazatérő férfiakat hősként
ünnepelték a hátországban. A leszerelt
lányokkal szemben azonban, kimondva-
kimondatlanul, ott élt valamiféle gya-
nakvás. A frontszerelem filmen, regény-
ben - csodálatos dolog. A hátországban,
az emberek tudatában sokszor titkolandó,
beszennyezett kapcsolat. A férfiak
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mellét díszítő kitüntetésre mindenütt
tisztelettel néztek az emberek. A nőkére
kaján gúnnyal: lehet, hogy azért kapta,
mert lefeküdt a parancsnokkal? Az ősz
hajú, tekintélyes, testes matrónák még ma
is zavartan, feszengve beszélnek az új élet,
a béke első nehézségeiről.

A szövegkönyvben nyoma sincs a meg-
szokott heroizálásnak. A vallomások szó-
kimondó nyersesége - társadalombírálat
és önanalízis egyszerre. Aminek különös
töltést, sugárzást ad, hogy ezt a drámát
német közönség körében, Berlinben lá-
tom. Nem lehet könnyű nekik sem ez a
történelmi lecke.. .

S hogy végül is ez a megrendítő emberi
dokumentum milyen színház volt? Jó-nak
kellett lennie ahhoz, hogy alkalmas
legyen a dokumentumok hordozta tények
és gondolatok érzelmileg is hatásos
közvetítésére. Az idős német színészek,
akik bizonyára sok és nehéz, de az áb-
rázolttól eltérő történelmi élmény bir-
tokosai, szinte eszköztelenül, mégis mély
átéléssel játszották szerepüket. A fiatalok
- a berlini és rostocki színművészeti
főiskola hallgatói - énekkel, tánccal,
élettel és derűvel ellenpontozták a
felidézett tragikus történeteket. Kiemel-
kedően hatásos, változatos, a hangeffek-
tusokkal egyenrangú volt az előadás vi-
lágítása.

Még egyszer nem szeretném, talán
nemis tudnám megnézni ezt az előadást.
Valószínű, hogy a viszontlátás kiábrán-
dulást és szakmai kifogásokat is ébresz-
tene. De azért ha valaki, szakmabeli vagy
kívülálló ismerősöm Berlinbe megy, biz-
tos, hogy lelkére kötöm: ne mulassza el a
TIP egy óránál alig hosszabb, de az
embert rabul ejtő, sokáig foglalkoztató
előadását.

Gömbfejűek és csúcsfejűek
az arénában

Sokan és sokáig játszhatatlannak ítélték
Bertolt Brecht A gömbfejűek és csúcsfe-
jűek, vagy gazdag a gazdagnak barátja
című rémdrámáját.

Hitler még csak készült a hatalom át-
vételére, amikor Brecht már megírta a
nácizmus színpadi vádiratát, a náci ideo-
lógia első színpadi szatíráját. A totali-
tárius állam ellen írott dráma alapjául
Shakespeare Szeget szeggel című műve
szolgált, eredetileg Brecht annak az át-
dolgozására készült. Menet közben azon-
ban az adaptáció - bár néhány shakes-
peare-i helyzetet és motívumot Brecht
továbbra is megőrzött - elszakadt a
klasszikus alkotástól, és önálló életre
kelt. Brecht még az 1932-es esztendő
folyamán befejezte a munkát, és 1933
januárjában, amikor családjával együtt
menekül-

nie kellett Németországból, már a darab
tördelt levonatát viszi magával az emig-
rációba.

Az első elkészült szövegvariáns után az
író - jó szokása szerint - elkészíti a
másodikat is. A csúcsfejűek és gömbfejűek
után elkészül A gömbfejűek és csúcsfejűek
is. De a bemutató továbbra is várat magára.
Brecht legelőször Párizsban szeretné da-
rabját színpadon látni, később baráti kap-
csolatok segítségével Londonban próbál-
kozik. De sem ott, sem New Yorkban nem
kapnak a darabon. Brecht társadalmi kör-
képe, amely Németországban nyilvánva-
lóan egyszerre sértené a nemzetiszocialis-
tákat és a katolikusokat, nyugaton kom-
munista propagandának tűnik. Ezek után
Moszkvában Ohlopkovnak - egy nyilatko-
zata szerint - tetszik a darab, s már a pró-
bákhoz is hozzákezdenek, amikor Brecht
műve mégis kikerül a műsortervből.

Végül is a koppenhágai színház vállal-
kozik 1936 novemberében az ősbemuta-
tóra. Sokáig azonban itt sem él meg a
darab: 4-től mindössze 24-ig van mű-
soron. A visszhangtalanság megerősíteni
látszik az ítéletet, amely szerint Brecht
darabja - játszhatatlan. Olyanynyira, hogy
egy negyedszázadon át senki sem veszi a
fáradságot, még a rendező Brecht sem,
hogy ezt az elhamarkodott,
megalapozatlan véleményt megcáfolja.

Jelenet A gömbfejűek és csúcsfejűek Alexander Lang rendezte előadásából



A dráma német nyelvű ősbemutatóját
több mint negyedszázados késéssel, csak
1962-ben tartották, Hannoverben. Az itt
aratott viszonylagos sikerbe disszonáns
hangok is keveredtek: a kritikusok egy
része a zsidókérdés hamis megközelíté-
sének, politikai tévedésnek ítélte Brecht
állásfoglalását. A Theater der Zeit cikk-
írója is vitába szállt az íróval. Kifogásolta,
hogy Brecht, amikor azt hangsúlyozza,
hogy a faji kérdés az osztályharc, az osz-
tályellentétek függvénye, a maga alapjá-
ban helytálló nézetét nem ütközteti a
konkrét németországi valósággal. Mert
hiába érvényes a tétel, ha az analógia nem
stimmel, hiszen a náci Németországban
(köztudottan) a gazdag zsidók is a
fasizmus áldozatául estek. Ugyanakkor a
cikkíró azt is kifejti, hogy Brecht művé-
nek túlhaladott aktualitása és igazsága a
tények fényében most már másként,
tágabban értendő, és mindenfajta fajül-
dözés leleplezésére szolgál. S mivel így
van, a darab előadásának jogosultságát, a
darab gondolatébresztő, provokatív
hatását bírálói sem vitatják.

A német nyelvű ősbemutatónak sem
akad egyhamar folytatása. (Párizsban
1981-ben a TEP mutatja be a darabot.)
Művészi és politikai bátorság, határozott
rendezői koncepció kellett ahhoz, hogy
Alexander Lang 1983-ban, a Deutsches
Theater újramegnyitásának ünnepi alkal-
mára éppen e sokat vitatott dráma bemu-
tatását válassza.

Azt, hogy A gömbfejűek és csúcsfejűek
nem tekinthető a brechti életmű csúcsá-
nak, természetesen Lang éppen olyan jól
tudta, mint azt, hogy a darab eredeti
mondanivalója felett eljárt az idő. Csak-
hogy felismerte: bár azt a konkrét törté-
nelmi helyzetet, amelynek hatására (és
megváltoztatására) Brecht a darabot írta,
a mű nem élte túl, tanulsága mégis élőbb
és időszerűbb, mint valaha volt. Parabola
és jelenkor találkozott, amikor a fasizmus
születését feldolgozó dráma már a
jelenkori fasizmus potenciális lehetősé-
gének rémképét vetíti a néző elé.

Hogy milyen eredménnyel? Érről be-
vezetőben csak annyit, hogy a játszha-
tatlan darabot negyedik éve folyamatos
telt házzal játssza a Deutsches Theater.
Langnak nem volt szüksége még olyan-
fajta külsőleges aktualizálásra sem, mint a
TEP 1981-es előadásának, ahol modern
ruhába öltöztetett színészek bizonygatták
a darab maiságát. Alexander Lang
magában a darabban kereste az érvényes
igazságokat. Gert Hof dramaturggal a
darab korábbi (kísérleti) és végleges (kö

tetben megjelent) szövegéből alakították
ki a DeutschesTheater-beli új változatot.
Lang élő bábszínházának osztályhelyze-
tük és érdekeik drótján rángatott figurái -
akár Csuhok, akár Csihek - csak bábuk a
hatalmasok sakkjátszmájában. Koponya-
formája alapján van, aki megkülönbözte-
tést, üldöztetést is szenved, feltéve, hogy
nem sikerül magát pénzzel megváltani. A
pénz nagy dolog, a siker még nagyobb.
Mert ebben a világban korántsem mind-
egy, hogy valaki földesúrnak vagy bérlő-
nek, gazdagnak vagy szegénynek szüle-
tett. Brechtnek ezt a felismerését Lang
szellemesen, bölcsen egészíti ki a magáé-
val: a manipulációnak és a kispolgáriság
elfajulásának, a fasizálódásnak a tapasz-
talatával. Nem véletlen, hogy a sportoló-
nak öltöztetett, aktatáskás, biciklis kor-
mányzó trikóján az 1-es számot viseli.
Láttára megint csak megfogalmazódik,
hogy nagy baj van, ha a kapitány, a vezér
ostoba és zsarnok. Leleplezésükre Lang
minden eszközt bevet: a történeten kívül
a figura színpadi karikatúráját, a leleplező
humort és a kíméletlen iróniát.

Lang színpadi látomása nem Shakes-
peare világát és nem is a távoli, képzelt
mesebirodalmat idézi, inkább a bikavia-
dalok jól ismert arénáját. Volker Pfüller
díszlettervező valamiféle félkör alakú,
tág, emeletes arénába zsúfolja a játékot.
Az általa létrehozott építményben a fa
nyers színe a piros szegélylécekkel még
látványnak sem rossz. A körbefutó felső
szinten spalettával ellátott ablakok sora-
koznak, felül pedig valamiféle furcsa
hálóban érnek véget a falak. A háttérépít-
mény előtt félbehagyott deszkapalánk.
Különös látvány. . . Amit én magam aré-
nának véltem, az mások, berlini kritikus-
kollégák szerint: fából ácsolt királyi vár,
piactér, kolostorudvar, cirkusz, börtön
vagy kávéház. Es valószínűleg mindegyik
megközelítés jogosult. A találgatások
változatai jelzik a díszlet asszociációkat
ébresztő, pazar képlékenységét. Játék-
térnek ez a színpadi építmény talán még
hálásabb, mint kulisszának. Ahogy az
ablakok csukódnak, nyílnak, úgy tágul és
tagolódik a szereplők színpadi világa is.
A világításnak mindvégig lényeges dra-
maturgiai szerepe, funkciója van: a fény
kiemel, hangsúlyoz és szétválaszt.

Hasonlóképpen lényeges a figurák
maszkkal és mozgással történő elidege-
nítése is. A bábujelleg ezúttal nem jelent
merevséget, statikus színpadi állapotokat,
éppen ellenkezőleg. Lang feszes ritmust
diktál, és olyan szuggesztív játékot
követel a maga dróton rángatott figurái-

tól, mintha csak szavak nélkül, testükkel
és gesztusokkal kellene megértetniük
magukat. Ézek a bábuk nemcsak éne-
kelni, mozogni tudnak, de képesek pan-
tomimbetéteket is előadni. A belgrádi
BITÉF-en is bemutatott produkció egy
kritikusa - Bartucz Gabriella - szerint
Lang oly módon lett hűtlen mesteréhez,
Brechthez, hogy közben az elidegenítés
és beleélés különös egyensúlyát teremti
meg a színpadon. Színészként felszaba-
dult játékra ösztönzi, bátorítja a szerep-
lőket, de ezek a színészek a tudatalatti-
jukban is őrzik a brechti hagyományokat.
(Magyar Szó, 1985. IX. 17.)

Őszintén szólva meglepett, hogy a
cikkíró tudósítása szerint a BITEF-en - az
elmondottak ellenére - a belgrádi
közönség „nem vette a lapot". Hiszen a
Deutsches Theater előadása nemhogy
nem unalmas, de sziporkázóan mulat-
ságos, és a színpadi eszközök használa-
tában is rendkívül változatos. A berlini
nézőtéren a feszengő és fesztelen nevetés,
a cselekményt kísérő, követő kajánság
minduntalan váltakozik, mintha va-
lamiféle színházi szaunába kerültünk
volna. Minderre egyébként maga a mese
is meglehetősen sok komédiás lehetőséget
ad. Ilyen például a bátyja életéért sze-
relmi áldozatra is hajlandó apácajelölt
útja, a tisztét átvállaló, elcsábított öröm-
lánnyal való ruhacsere. Nemegyszer hu-
morforrásként szolgálnak a valóságos
vagy idézőjelben szerepeltetett, kiemelt
kellékek, tárgyak és hangszerek is. De
azért a humor, a nevetés sem a darabban,
sem a Lang rendezte előadásban nem
szorítja ki a szövegből (és a nézőtérről
sem!) a félelem, a kiszolgáltatottság és a
megaláztatás minidrámáit. Es megint csak
a tárgyak! Még a színpadot elborító
szemétnek is megvan a maga atmoszfé-
rateremtő, csüggesztő lélektani hatása. Az
egyes jelenetek - például a földesúr és a
bérlő akasztásának színpadi előkészületei
- önálló dramaturgiai és hangulati
egységet hordoznak. A szereplők - felté-
telezem - valamennyien prózai színészek,
akik olyan hitelesen, annyi lírával és az
érzelmeket közömbösítő iróniával
tolmácsolják Georg Éisler songjait, ahogy
csak Brechten felnőtt német színészek
tudják.

Az idén látott berlini előadások után
már-már hajlottam arra, hogy korábbi el-
ismerésemet visszavonva kijelentsem: úgy
látszik, már az NDK legjobb színházaiban
sem tudnak minden szerepre, minden
posztra megfelelő színészt állítani. Lang
rendezésére azonban ez a kényszerű



kompromisszumokat termő helyzet, úgy
látszik, nem érvényes. Itt most is minden
egyes szereplő hozzátett valamit a műről
és az ábrázolt világról kialakított sokrétű
összképhez.

Egy estém Weimarban

Goethe és Schiller páros szobra 1857 óta
áll őrt a Weimari Nemzeti Színház épü-
lete előtt. 1779 óta immár a harmadik
palota szolgálja - ugyenezen a helyen -
Tháliát. Ezen a téren tartották Schiller
drámáinak ősbemutatóját, itt vezényelte
Liszt Ferenc a Lohengrint. A második
világháború után az újjáépített nemzeti
színházban Goethe Faustja volt a prog-
ramadó, ünnepi nyitány. Az irodalom-
történet levegőjét árasztó városban, az
ihletők szellemében most is szinte magá-
tól értetődik, hogy a Weimari Nemzeti
Színház repertoárjának gerincét tovább-
ra is a klasszikusok alkotják, és a nagy-
teremben csak elvétve kerül sor kortárs
művek előadására. Ezzel látszólag ellen-
tétben áll az a tény, hogy a színház profil-
ját mégiscsak a lehetőségek és a helybeli
igények alakítják, Weimar egyetlen szín-
háza tehát párhuzamosan játszik drámát,
balettet és operát.

Az idei évadban is mintegy negyven
darab szerepel a műsortervben. A nagy-
színpadon évente nyolc-tíz, a kamara-
színpadon négy-öt bemutatót tartanak.
Az ötszáz alkalmazottat foglalkoztató
színházi nagyüzem a Schwerinből nem-
rég érkezett új igazgató szerint - valósá-
gos kombinát. De ezt mintha nem éppen
büszkén, dicsekvésként mondaná. . . Az
igazgató vállalkozókedve és reményei ez
idő szerint két forrásból táplálkoznak. Az
egyik éppen a schwerini tapasztalat. Hi-
szen a nem túlságosan nagy múltú kisvá-
rosi színház a maga szűkebb körű, egy
akaratú társulatával egy esztendőn át az
NDK színházművészetének egyik ked-
vence, éllovasa volt. A Nancyi Nemzetek
Színházában látott Antik trilógia szerint
nem is alaptalanul. A másik biztató jel a
néhány éve már új utakat kereső weimari
társulat igényessége. Az igazgató szerint
hat-hét évnél tovább művészember nem
képes egy helyen, azonos kollektívában
újat nyújtani'. Amikor a színész már az
első próbán tudja, hogy mit vár tőle a
rendező, a rendező pedig, hogy mit és
hogyan teljesít majd a színész, amikor a
próbán a partnerek már soha semmivel
nem lepik meg egymást, akkora megszo-
kás, a rutin és az elszürkülés veszélyét
csak egyetlen módon lehet leküzdeni: a
változtatással. Az új weimari direktor és

a régi színház most kölcsönösen új inspi-
rációkat várnak egymástól.

Az az előadás, amelyen a színházi kri-
tikusok kongresszusát vendégül látták
Weimarban, még az új időszámítást meg-
előzően, 1986 decemberében született.
De vállalkozásnak is, előadásnak is elég
izgalmas ahhoz, hogy programnak, az új
korszak nyitányának tekintsük.

Az 1939-es születésű, 1962 óta drámaíró-
ként is jegyzett, ma már európai hírű
Volker Braunról sajnos, nálunk még
mindig nem nagyon írható le, hogy „nem
kell bemutatni". Megjelent ugyan verse
is, prózai műve is magyarul, de
darabjainak színpadi előadásairól
jobbára csak az NDK-ban járt kritikusok
számoltak be. Emlékszem, a Berliner
Ensemble-ban látott Tinka annak idején
milyen dilemma elé állított: felfedező
örömöm mögött végig ott lappangott az
aggodalom, vajon hogyan fogadná ezt a
Berlinben újnak és merésznek ható, de
világában, problematikájában mégiscsak
a szocialista realizmussal, sőt a
sematizmussal is rokonságot sejtető, mai
tárgyú munkás-drámát a magyar színházi
közönség? De persze színházaink
nemcsak a Tinkától, de a Schmittentől, a
Nagy Békétől, a Dimitritől, Volker Braun
valamennyi történelmi és kortársi
modelldrámájától húzódoztak és
húzódoznak ma is. Túlságosan epikus,
brechti, túlságosan politikus - vagy
egyszerűen, a shakespeare-i ihletés
ellenére, elfogadhatatlanul német? Erre,
gondolom, csak a színházvezetők,
rendezők tudnának mindenkor konkréten
válaszolni.

Való igaz, hogy Volker Braun saját
hazájában sem mindig próféta. Vagy né-
ha túlságosan is az. Társadalombírálata
és társadalomfilozófiája a mindenkori
falakat feszegeti, színházeszménye a lét
és a történelem szélsőségeit ütközteti.
Legújabb drámáját - Siegfried, Frauen-
protokolle, Deutscher Furor - 1984-ben
írta, és először a Berliner Ensemble-nak
szánta. (A cím fordítását nem
hanyagságból mellőzöm. Attól tartok,
hogy a szó-tárral végzett szolgai
magyarítás - Siegfried, Asszonyi
jegyzőkönyv, Német düh - semmiképpen
nem alkalmas dráma-címnek. Legfeljebb
munkacímnek elfogadható a „Siegfried, a
hős, Asszonyhistóriák, Német vihar" -
változat. A végleges címhez az enyémnél
nagyobb írói lelemény kívántatik.
Megfontolandó változatnak érzem
viszont a Theater der

Zeit a darabról írott kritikájának a címét
is: Nibelungi nyomorúság.)

A Brecht Színház - amelynek Volker
Braun hajdan maga is munkatársa, dra-
maturgja volt - elfogadta a darabot, de a
próbák - mint hallottuk - félbemaradtak.
Így került a dráma, némi késéssel, a
Weimari Nemzeti Színházhoz.
Amelynek mellesleg még irodalom- és
színháztörténeti előjoga is lehetett volna
a darabra. Már csak azért is, mert 1861-
ben a weimari udvari színházban
mutatták be először Hebbel Nibelung-
tragédiáját, mely a mű drámatörténeti
előzményének is tekinthető. 1968-ban
pedig a fiatal Volker Braun első színpadi
művét, a Heinze és Kunzét.

A németség történelmi útját példázó, a
mitológia és a jelenkori történelem külö-
nös, epikus szintézisét megteremtő da-
rab - természetesen - minden különö-
sebb filológiai indok nélkül is a helyén
van a nagy hagyományú város nemzeti
színházában. S hogy a közönség is
könnyebben utat találjon a nehezen
befogadható, komplikált darab komplex
meg-jelenítéséhez, a színház dramaturgja
egy órával a függöny felgördülte előtt
külön tájékoztató, bevezető előadást tart
az érdeklődőknek a próbateremben. Ha
nem is naponta, de rendszeresen... Még-
hozzá meglehetősen nagy visszhanggal:
a nyolcszáz jegytulajdonos közül száz-
százötven minden alkalommal kíváncsi
a tájékoztatásra! (Biztos vagyok benne,
hogy ez a tény sok hazai színházi ember-
ben visszás érzéseket kelt: milyen szín-
ház az, amely külön magyarázatra szo-
rul? De az igazság az, hogy a ma művé-
szete, ha valóban feleletet keres a kor
kérdéseire, ha valóban a kifejezési for-
mák megújítására törekszik - egyre bo-
nyolultabb. És ha nem akarjuk, hogy
tovább növekedjék a szakadék az alkotó
és a befogadó, a mű és a közönség között,
akkor elkerülhetetlenül megnő a közve-
títők szerepe. Talán nem is a kommentár
szükségességét, inkább formáját, mód-
szerét, színvonalát és főként hatékonysá-
gát érdemes vitatni. Az alapvető mód-
szertani alapelv, hogy tudniillik a kom-
mentár meghallgatása a legszigorúbban
önkéntes, és csak egyéni iniciatívából
történhet - természetesen vitathatatlan.)

Az NDK színházi életének elevensé-
gére, frissességére és a felelős résztvevők
minőségérzékére vall az is, hogy mind-
össze öt nappal az ősbemutató után a
Színházművészeti Szövetség már érdemi
vitát rendezett Weimarban a szerző és a
közreműködők részvételével vagy



hatvan színházi szakember számára
Braun drámájáról és a weimari előadás-
ról. Az itt megfogalmazott elismerés vol-
taképpen csak előleg egy történelmi útra
indult, jelentős dráma méltatására és a
színház teljesítményének nyugtázására.

Volker Braun már művének címével is
zavarba hoz. Hiszen a plakáton is, a
műsorfüzeten is az idézett három, egy-
mástól tipográfiailag nem elkülönített
cím olvasható, amely fölött vagy alatt
nincs semmiféle közös nevező, nem szü-
letett olyan cikluscím vagy cégér, ami
pedig még drámatrilógiák esetében is
megszokott. A Weimarban látott három-
című produkció azonban ettől még nem
tekinthető három egyfelvonásos dráma
előadásának sem: a teátrális krónika a
színpadon született, s a többszólamú
megjelenítés által nyeri el a maga sajátos
és végső soron mégiscsak egységes
művészi formáját. A maga hármasságá-
ban válik a legendák ősi világától a ne-
gyedik-ötödik századig, sőt a második
világháború végéig, tágabb értelemben
pedig napjainkig ívelő német história
tükrévé.

A Nibelungok anekdotának említett
első részében a címszereplő Brünhilda
várva várt, beígért szerelmese, a hős, a
diadalmas Siegfried. A közelebbről
inkább csak Wagner-operákból ismerős
német mitológia jelenik meg itta színpa-
don, Volker Braun költői feldolgozásá-
ban, időtlenül, történelmi és színházi
jelen időben. A burgundiak wormsi ud-
varában zajló második rész az író megje-
lölése szerint családi dráma, míg a har-
madik felvonást alkotó jelenetsor kor-
drámának neveztetik. Itt már maga a tör-
ténelem jelenik meg, a burgundi nép kol-
lektív kálváriája, az események társa-
dalmi és politikai motivációja. Modell-
drámává az est három részét alkotó és a
mindenkori rendezőnek szokatlanul tág
lehetőséget kínáló librettó a maga hár-
mas egységében a jelenhez kapcsolódó
utalások és színpadi megoldások által
válik. Ezt a mitológiai és történelmi jele-
neteket ellenpontozó kortársi motívum-
sort a Theater der Zeit kritikusa, Peter
Ullrich a dráma negyedik síkjának te-
kinti. Maga Braun az előadás weimari
vitáján arról beszélt, hogy egy dráma
anyaga művészileg csak akkor hatékony,
ha a tegnapból a mába vezető erővonalak
pontosan érzékelhetők. Ehhez azonban
sem külsőséges aktualizálásra, sem vala-
miféle sokkoló módszerre (az író szerint)
nincs szükség. Az ő szándéka - drámájá-
val felébreszteni a fenyegetett világban

élő emberiséget. Méghozzá azáltal, hogy
rákényszeríti a nézőt az előtte, előttünk
álló alternatívák számbavételére, a fele-
lős politikai gondolkodásra.

A húsznál több jelenetből álló, több
idősíkban és rengeteg helyszínen bonyo-
lított dráma tartalmi ismertetése - éppen
tagoltságánál, a torlódó események soka-
ságánál, tempójánál, a párhuzamos és
egymástól független szálak tudatos ku-
száltságánál és az epizódok burjánzásá-
nál fogva szinte lehetetlen. De nem is
lenne sok értelme. Hiszen a mű lényegét
nem a megelevenített krónika, és nem a
szövevényes burgund história vészjósló
elbeszélése alkotja.

Braun műve struktúrájában megtartja
az eredeti Nibelung-ének kettősségét: a
germán mítosz és a burgundi nép tragé-
diája közé azonban beékel egy közbeeső,
harmadik részt is (Frauenprotokolle). Az
első rész, a mitológia, ahol az időtlen ős-
időben már megcsap a jelen levegője. A
családi drámában, a burgundiak udvará-
ban már össze is csapnak az egyéni szen-
vedélyek: itt sűrűsödik drámává a király-
nők, Brünhilda és Krimhilda vetélke-
dése. De Braun nemcsak a történetet tol-
mácsolja. A két szemben álló asszony
párhuzamos drámája abból következik,
hogy férjük oldalán mindketten egyen-
rangú társként, teljes jogú emberként
élnék a maguk életét, ámde ahol az állam
és az államérdek parancsol, ahol a mat-
riarchátusból a patriarchátus felé halad
az emberiség, ott az asszonyi vágyak
eleve kudarcra ítéltetnek. Ki megcsa-
latva, őrületbe kergetve, ki özvegyként
fizet a mások által elkövetett bűnökért. A
kordrámában már nemcsak a bűnök,
hanem az elkövethető, fenyegető tettek
árnyéka is jelen van: az emberiség éppen
úgy elpusztíthatja önmagát, mint hajdan

a nagyhatalmak árnyékába szorult bur-
gundi nép.

Háború és béke - német szemmel

Amikor Volker Braunt megkérdezték,
hogy miért fordult vissza témáért, törté-
netért Európa gyermekkorába, az író a
mű születését megvilágító, konkrét kö-
rülményre utalt. A Nibelung-mondával
és Hebbel drámájával foglalkozó, Ni-
belung-műhelyt szervező színművészeti
főiskolások egy csoportja hívta meg őt
közreműködő tanácsadónak, és a fiata-
lokkal folytatott beszélgetések fordítot-
ták figyelmét a Nibelung-história mögöt-
tes tartalmára. A krónika elemzése útján
jutott el a történetben nem tárgyalt, de
sugallt problémákhoz: a férfiak által
elnyomott nők kiszolgáltatottságához, a
nagyhatalmak árnyékában fegyverkező
és fegyver által elpusztított népek sorsá-
hoz. De míg Hebbel az egész Nibelung-
éneket a dráma nyelvére fordította,
Braunt a történetnek csak néhány cso-
mópontja ragadta meg.

A Nibelung-monda hőseit, a sárkány-
ölő Siegfriedet, a szerelmes Brünhildát
és a bosszúálló Krimhildát, a catalau-
numi csatában Attila hadaival megüt-
köző harcosok alakját német szemmel
mindig hősnek látták. Fél évszázaddal
azután, hogy a náci propaganda meg-
hamisította és kisajátította mítoszukat,
elsőnek Franz Fühmann vállalkozott a
mitológia újraértékelésére és prózai újra-
teremtésére. Ot követően Volker Braun
kemény kézzel felrántotta a történelem
és a legenda függönyét, hogy leleplezze,
mennyi kegyetlenség, vér tapad a száza-
dok távlatában megszépített hódítások-
hoz. Célja azonban nem a mítoszrombo-
lás, a deheroizálás, hanem a múlt példá-
zata által a jelenhez intézett figyelmez-

Volker Braun drámájának weimari előadása. Siegfried: Detlef Heintze



tetés: a könyörtelen hősiesség, a hódítás
vágya az egyének és a népek számára is
önpusztító veszedelemmé fajulhat. A
matriarchátusból a patriarchátusba for-
duló história, a történelmi átmenet keser-
ves, korokon átívelő tanulsága, hogy a
férfiak fennhangon megideologizált, ka-
kaskodó küzdelmének mindenkor a ma-
guk végzetét nem választó, csak elviselő
asszonyok az áldozatai. A felidézett múlt
a darabban a jövőtlen jövő rémálmát, a
minden ember alkotta szépséget is el-
pusztító, rakétával vívott háborúk fenye-
getését idézi. Braun szavával élve, egy
olyan nép megsemmisülését, „amely nyi-
tott szemmel belerohan egy késbe, amely
őt nem is akarja megölni". A történelmi
végzet fenyegetése, az idő sürgetése mö-
gött egyetlen, résnyi fény; hogy a múlt
leckéiből okuló emberiség talán még el-
kerülheti a legrosszabbat.. .

A múlt és jelen összeszikráztatásának
a darabon belül megvalósított sokféle
változata akár önálló tanulmányt is érde-
melne. Volker Braun letűnt korokat idé-
ző, historizáló jeleneteiben szövegintar-
ziaként fel-felbukkannak és sajátos fe-
szültséget teremtenek a ma gondolkodá-
sára és szóhasználatára valló jelszavak,
megállapítások, anélkül hogy ez a felvál-
lalt anakronizmus disszonanciát ébresz-
tene, és kisiklatná a történelem, illetve a
történet vonatát. A krónikának a burgun-
diak végső pusztulása az utolsó lánc-
szeme, de a drámában felsejlik a második
világháború, megjelennek a hullahegyek
között életet kereső és életet teremtő,
romtakarító asszonyok is. S bár a poézis
itt némiképpen publicisztikus mellék-
utakra téved, azért a lélektani hatás nem
marad el.

De talán még a szöveg többszólamúsá-
gánál is frappánsabb, eredetibb a teátrá-
lis megjelenítés látványos, hangsúlyos
modernsége. Peter Schroth és Peter Klei-
nert rendezőpárosa - részben a tüzetes
szerzői utasításokat követve - mindent
elkövetett azért, hogy a néző ne süllyed-
jen bele a kollektív emlékek nosztalgikus
ábrándjába, ne temetkezzen bele a mito-
lógia mindent megszépítő ködébe, ha-
nem tudatosítsa önmagában, hogy a neon-
csövek és vastraverzek, konténerek és
bunkerek fényesen is rideg valóságában él.

Ezt a kijózanító korszerűséget szolgál-
ja a maga óriási fantáziájával és fegyelmé-
vel a díszlettervező, Franz Havemann is.
Valójában nem a látványosan változékony
színpadkép értelmező szimbólumai az
igazán hangsúlyosak, hanem a történet
követelte játéktér. A darabot is, a dia-

lógusokat is befolyásolja, hogy Sieg-
friedet és az övét megoldó Brünhildát
fényes neoncsőháromszög keríti be, a
burgundiak vitái a wormsi pályaudvaron
zajlanak, és a majdnem üres színpadra
belógatott ágyak bizarr látványa valami-
féle természetellenes vagy talán inkább
földöntúli hangulatot kölcsönöz a szere-
lemnek, a szeretkezésnek.

Az értelmezést a maga eszközeivel
hatékonyan segíti a díszlet, például az az
egész színpadot betöltő, ajtókkal, abla-
kokkal tagolt fémtartály, ami éppen úgy
lehet láda, mint konténer, de ami fél-
reérthetetlenül barlangnak tűnik akkor,
amikor az egybegyűlt hallgatóság Sieg-
fried elbeszélésére figyel. Később ugyanez
a fémkulissza trónteremmé alakul, majd
minden változás nélkül gyári csarnoknak
hisszük, végül bunkernek, ahol kegyetle-
nül lemészárolják a burgundiakat.

A műfajilag heterogén drámaszerkezet
lehetővé teszi vagy talán meg is követeli
a színpadi formák kaleidoszkópját. Ezért
elfogadható, hogy a stilizált jelmezbe
öltözött valóságos szereplők szócsatáját
marionettfigurák groteszk mérkőzése kö-
veti, és a mítosz sárkányölő Siegfriedje
váratlanul duzzadó izmú élmunkásként
jelenik meg egy - a vágóhídon forgatott -
oktatófilmben.

Elmondva, leírva mindez talán még
meghökkentőbb, mint a színpadon, ahol
a szereplő személyek azonossága, a szí-
nészi játék és a folyton-folyvást változó
atmoszféra is segít a mű gondolati egysé-
gének a befogadásában. A színpadi meg-
oldások változatossága lenyűgöző, de
nem problémátlan. A darab weimari vitá-
ján is felvetődött a tagolt szerkezetű
drámakompozíció színpadi egységének
lehetősége és lehetetlensége. Alighanem
még meggyőzőbb, de főként követhe-
tőbb lenne a történet és az előadás komp-
lexitása, ha a rendezők, vagy legalább szí-
nészeik, valamivel nagyobb gondot for-
dítottak volna a dráma teljes ívét végig-
élő figurák egyénítésére. (Akkor nem
került volna nem egy német anyanyelvű
néző is ugyanabba a kínos helyzetbe,
mint a nyelvi nehézségekkel küzdő kriti-
kus vendégek, akik időnként alig tudták
Brünhildát Krimhildától megkülönböz-
tetni. De az is lehet, hogy ez a színészvá-
lasztással és jelmezzel is hangsúlyozott
hasonlatosság mégiscsak az értelmezést,

pontosabban az elidegenítést szolgálta.)
A színészi játékot illetően nemcsak a
magam véleménye, német kritikuskollé-
gáké is az, hogy a közreműködők nagy
fegyelemmel, alázattal vetették alá ma-
gukat a szöveg követelményeinek, de
saját egyéniségükkel nemigen gazdagí-
tották a figurákat. Peter Ullrich szerint
hasonló gondokkal küszködtek a korábbi
Volker Braun-darabok ősbemutatóit szín-
padra állító rendezők is. Ámde a drámák
további előadásai során már szükségsze-
rűen több hely és idő maradt az egyes
szerepek árnyaltabb kidolgozására, a jel-
lemrajzok színészi gazdagítására.

Valószínűnek tartom, hogy azok a kérdő-
jelek, amelyeket az előadás margójára
rajzoltam, egyrészt a megértés nehézsé-
geiből, másrészt a brechti hagyományo-
kat a harsány naturalista effektusokkal
egyeztető német színpadi stílus idegen-
ségéből adódtak. Megvallom, tartok tőle,
hogy a dráma epikai gazdagsága, a speci-
fikusan német mitológiai és történelmi
asszociációs rendszer beépítése a drámai
feldolgozásba megnehezítheti, hogy a
szerkezetében, arányaiban és hangvéte-
lében is szokatlan darab Németországon
kívül is megéljen, érzelmi-intellektuális
hatást váltson ki. Ami pedig az előadást
illeti, számomra egy csepp kicsorduló vér
veszedelmesebb és megrendítőbb lehet,
mint amikor vödörből öntik, locsolják a
szereplők nyílt színen kiontott vérét. És
hiába ismerem a brechti iskola kódrend-
szerét, gyakorlatát, számomra a színészi
játék élvezetét, értékelését mégiscsak
nehezíti, gátolja az arcjátékot közömbö-
sítő gézmaszkok alkalmazása. Idegen az
is, ahogy a költészet szárnyalását itt-ott
visszafogja a publicisztika, és korlátozza
a drámai hatást, a színpadi varázst a túl-
ságosan közvetlen didakszis. Őszintén
szólva, nemigen hiszek abban, hogy a
drámát egyhamar magyar színpadon is
láthatja az olvasó. Pedig kár, mert Volker
Braun műve vitathatatlanul a századvég
nagy történelmi-politikai számadásai kö-
zé tartozik, és ősbemutatójára méltán
lehet büszke a Goethe és Schiller öröksé-
gét hordozó Weimari Nemzeti Színház.
Ami pedig a krónikást illeti, számomra -
aki talán a beszámolóból érzékelhetően
is küzdöttem, viaskodtam a darabbal -
ilyen szellemi izgalmat az NDK-ban töl-
tött hét egyetlen estéje sem hozott, mint
a weimari.


