
világszínház

Ez a strukturális átalakulás természe-
tesen csak jelentős művészi átalakulással
együtt mehet végbe. Meggondolandó,
hogy kell-e tovább fenntartani az úgyne-
vezett nagyszínházas koncepciót, s ezzel
együtt a jelenleg általános mesejáték-
központú műsorkínálat egyeduralmát.
Sokkal több mozgékony, olcsóbb és va-
lóságközelibb kisszínházra lenne szükség
a színházművészet ezen ágában is, ami
persze nem azt jelenti, hogy ezentúl csak
kisszínházakban lehet a gyerekek-nek
játszani, de azt igen, hogy a minden-kori
adottságok és lehetőségek figyelem-
bevételével lehessen és kelljen eldönteni,
milyen fajta színházat kínáljanak a
gyerekeknek. A kisszínházak mellett még
az a pszichológiai-pedagógiai érv is szól,
amely a művészi befogadás intimitását és
játékosságát mint alapelvet hangsúlyozza.
A kisszínházi koncepció ugyanakkor nem
jelentheti a haknizás eluralkodását, hanem
olyan formák kidolgozását igényli,
amelyek kellő művészi kontrollt
biztosítanak, egyszersmind kihasználva a
kis méretből adódó összes előnyöket.

Újragondolandók azok a dramaturgiai
nézetek, amelyek a korosztályos tematikát
középponti problémának tekintik. Kel-
lenek olyan darabok, amelyek az egyes
korosztályok sajátos fejlődési szintjéhez,
igényeihez igazodnak, de kellenek olyan
színházak is, amelyek ezeket a korhatá-
rokat semmibe véve, ugyanakkor peda-
gógiai-pszichológiai megalapozottsággal,
korosztályokon túlmutató érvénnyel ját-
szanak gyereknek és felnőttnek egyaránt.

Vannak már ilyen színházak Magyar-
országon, de ezek egyelőre nem hivatá-
sosak; az alternatív színházak közül a
Malgot István vezette Hold Színház és a
Bucz Hunor vezetésével működő Térszín-
ház rendszeresen játszik a gyerekeknek -
is. Mindkettő eredetileg kísérleti színházi
műhely volt, s e működési területüket ma
sem adták fel. Ugyanakkor ők már rá-
jöttek arra, hogy experimentális műkö-
désüket össze kell kötniük egy populáris
tevékenységgel is, s ennek egyik legfon-
tosabb és legkézenfekvőbb lehetősége a
gyerekszínház. Ez a modell különben más
országokban - mindenekelőtt Skandiná-
viában - is kitűnően működik.

A változásokhoz azonban mindenek-
előtt alapvető szemléleti megújulásra van
szükség. A régi beidegzésekkel nem lehet
új színházat csinálni, de még csak túlélni
sem lehet a jelenlegi - finoman szólva -
pangásos időszakot!

FORGÁCH ANDRÁS

Zadek Luluja

Mennyire német a német színház?
Nagyon.
De vajon lehet-e értelmes és tanulságos

választ adni az efféle bombasztikus
kérdésekre? Vagy induljunk ki abból, hogy
minden nemzeti színjátszás éppen azáltal
„nemzeti", amilyen; hogy helyi, törté-
nelmi adottságai által meghatározott és
ezáltal már nemzeti? Mitől lehetne len-
gyelebb a lengyel, grúzabb a grúz, szer-
bebb a szerb színház?

Az 1988. május 8-24. között megren-
dezett nyugat-berlini „Theatertreffen",
vagyis a német nyelvű színházak évi ta-
lálkozója találó választ adott a fenti kér-
désre, vagyis nincs szükség a kérdés el-
méleti boncolgatására, elegendő egy jel-
lemző (avagy archetipikus) előadás le-
írása, egy olyan előadásé, mely a német
színházi közönség (és színikritikusok) szá-
mára az éppeni színházi tendenciák ka-
tartikus kikristályosodása és jövendő elő-
adások megítélésének vagy megformálásá-
nak mintaszerű kiindulópontja, azaz: a
mérték.

Ha van mérték, ha születik mérték,
akkor van nemzeti színház is - s mind-
egy, melyik városban, milyen épületben,
mennyi támogatással született meg. Az
efféle mérték s a mérték mértékként való
elismerése tehet egy színjátszást valóban
érdekessé és nemzetivé. Az ilyen mérték
felbukkanása csak nagy egyéniségek
műve lehet. Sokáig a Schaubühne
szolgált ilyen mértékül Nyugat-Német-
ország és részben Nyugat-Európa szá-
mára is, ez ma már nincs egészen így, a
térkép újrarajzolódott, bár a Peter Stein
köré szerveződött társulat továbbra is
meghatározó pólusa a német színházi
világnak.

1988-ban a mérték: Zadek Luluja; elő-re
lehetett róla tudni, hogy az lesz, s aztán
valóban azzá is lett abban a pillanatban,
amikor a nyugat-berlini Freie
Volksbühnében véget ért a négy és fél
órás előadás május 18-án.

Zadek már évek óta készült a Lulu
megrendezésére, amikor Suzanne Lothar
személyében megtalálta azt a színésznőt,
aki, mint egy interjújában el-mondta,
azért ideális Lulu, mert nem lehet tudni,
kezdeményez-e vagy csupán

elfogad, hogy aktív-e avagy passzív, vagy
mindkettő egyszerre, ugyanabban a pil-
lanatban. s Zadek azt is tudta nyilván,
hogy nem Wedekind „hivatalos Luluit"
(vagyis a könyvben is megjelent, Berg
operájából is ismert A föld szelleme és
Pandora szelencéje című különálló, bár
összefüggő műveit) akarja megrendezni,
hanem a mind ez idáig kéziratban lap-
pangó ősváltozatot, melyet Kadidja Wede-
kind, az író lánya őrzött féltékenyen, sok
más Wedekind-kézirattal együtt, s melyek-
be bepillantás csak némely kiváltságo-
soknak adatott - többek között ezért sem
tudtak Németországban tető alá hozni
mind a mai napig egy Wedekind-összki-
adást, több mint hetven évvel a szerző
halála után. Zadek megszerezte a jogot az
ősváltozat bemutatására, s az megjelent a
Theater Heutéban, illetve azt megelőzően
már a hamburgi Deutsches
Schauspielhaus műsorfüzetében, a Zadek
által elvégzett (lábjegyzetekben jelzett)
változtatásokkal egyetemben, vagyis iro-
dalmi közkinccsé vált - a Wedekind-
kutatók nagy örömére. Eddig ugyanis
idézniük sem volt szabad belőle - Kadidja
Wedekind szigorú rendelkezésé-nek
következtében.

Az ősváltozat címe: Pandora szelencéje
- Egy szörnytragédia. Érdemes a cím mel-
lé idézni Peter Zadek előszavát a ham-
burgi színház műsorfüzetéből.

„Az én témám mindig is a vágyakozás
volt - írja Zadek. - Azok a darabok, me-
lyeket különösen szeretek, melyekkel
leginkább azonosulni tudok, mindig e kö-
rül a központi téma körül forogtak: A
Yermában a szülés utáni vágy, a Kidobott
időben a szerelemben való elrejtőzés
vágya, az Othellóban a tiszta szerelem
utáni vágy stb. Wedekind Lulujában
megint valami egészen nagyszabású vá-
gyakozásról van szó, arról a vágyról, hogy a
szerelmet a maga teljességében megél-
hessük - és szó van természetesen az
ennek megfelelő társadalmi büntetésről.
Még Wedekindet is megbüntették szándé-
káért, cenzúrázták és rágalmazták. Olyan
szabad szellemek, mint Karl Kraus vették
oltalmukba.

A darabnak ez az ősváltozata, mely
úgymond a legőseredetibb, legtisztább vál-
tozat, minden későbbi változathoz képest
egy egészen lényeges variánst tartalmaz:
ebben az első változatban, melyet
Wedekind szinte egyszerre írt A tavasz
ébredésével, Lulu még sokkal inkább ál-
dozat, mint tettes. A »végzet asszonya«
művészköpönyege még nem terült e gyer-
meki lény nagyon is szívhez szóló igazsá-



gára. És a darabban található, a férfiak-
nak szóló szemrehányás sem olyan
felszínes, mint a későbbi változatokban,
és nem is olyan, mint amilyent a
feministák próbálnak meg beleolvasni
ebbe a drámába. Az itt bemutatott Lulu
azt ábrázolja, miként keresi egy gyermek
az igazi szerelmi beteljesülést. Es
merthogy ilyes-mi - amint azt mi, okos,
civilizált kriplik nagyon jól tudjuk - nem
létezik, a gyermek inkább hagyja
lemészárolni magát, semhogy
kompromisszumot kössön lelkéből fakadt
óhajával.

A darabot mi a második világháború
után, a korai ötvenes években játszatjuk.
Ezáltal keletkezik ugyan néhány képte-
lenség, de szerintem ennek nincs jelen-
tősége, mert ugyanakkor, épp ennek ré-
vén, döbbenetes felismerések egész sora
születik.

Wedekind művét szörnytragédiának
nevezte. Nos, a szerzőknek is - sőt, külö-
nösen a szerzőknek - szívük joga, hogy
legtitkosabb vágyaikat, érzéseiket és rög-
eszméiket megoltalmazzák a nyilvános-
ságtól. Ha Geschwitz grófnő szörnyeteg,
mi akkor egy Regan vagy egy Hedda Gab-
ler? Valószínűleg Wedekind a szörnyeteg,
mert világunk szörnyűségeit és érzéseit
olyan pontosan ismerte fel és olyan sok
együttérzéssel ábrázolta."

Ha az ősváltozatot a későbbi két művel
összevetjük, az ősváltozat előnyös
oldalai, talán a Zadek-rendezés hatására
is, azonnal kitűnnek. A huszonkilenc éves
szerző láthatóan a szemünk előtt bontja ki
az egyes jeleneteket, rögtönzésszerű-en
építi fel a dialógusokat, minden be-
szélgetés és szituáció sokkal hosszabb,
mint a későbbi változatokban, érvénye-sül
a természetes dikció (a szociológusok által
- és a szociodrámában - érvényesített)
redundanciája, az egymás mellett elszálló
tört mondatok monoton zenéje zár egy-
egy jelenetet komor belső követ-
kezetességgel. Kevesebb a szellemeske-
dés, s bár az ősváltozat is zsúfolva van a
„fenséges Párizs" (itt fogant a mű) nyúj-
totta tömény kultúrmámor némileg más-
napos nyomaival: ez az első látszatra tár-
salgási színmű a helyzetek nyitottsága és
talán bizonyos fokú elrajzoltsága miatt is
a társalgási színművek dramaturgiája fölé
emelkedik; sőt olykor szinte már
shakespeare-i. Erzéki formátlansága ma
sokkal érvényesebbnek tűnik, mint a ké-
sőbbi Luluk kissé hidegen célratörő és
mitologizáló - s a túlzott mitologizálás
révén kissé ideologikus - megformálása.
Ez az érzéki formátlanság, szerzői heves-
ség visszalopja azt az érzékiséget Lulu

alakjába, amelyet a későbbi változatok
számító, gyönyörű szörnyetege kész cso-
magként, de nem eleven, testében rejlő,
gesztusaiban, szavaiban, bőre villamos-
ságában bujkáló érzékiségként hordoz
magával. S azt hiszem, Zadeknak - a fel-
fedezés gyönyörűségén túl - ezért is volt
szüksége az „első" Lulura: nem kell mí-
melnie az érzékiséget, nem kell felbom-
lasztania vele egy zárt formát, hanem
együtt haladhat a fiatal szerzővel, tapo-
gatózva, elidőzve vagy éppen szeszélyes,
vad vágtatásban.

A zadeki előszóban sebtiben odavetett
hézagos gondolatok, a látszólagos
hányavetiség (ahogyan például a darab
idejének transzponálásából adódó „kép-
telenségeket" egy fél mondattal elintézi)
mit sem árulnak el arról a majd fél évig
tartó, önemésztő, aszkétikus munkáról,
mellyel kis híján a tönk szélére sodorta a
vezetése alatt álló hamburgi színházat.
Mint megjegyezte: ha nem lett volna in-
tendáns, ez a munka sohasem készülhe-
tett volna el. Mellesleg: azóta felmondott.

Ez a „hányavetiség" csak úgy süt az
előadás nyitóképéből s az egész első fel-
vonás díszletéből is: a festőművészetről
folytatott vita színtere (Lulu alakja meg-
festhetősége révén sejlik fel először) első-
sorban festőművészeti s csak azon ke-
resztül színházi jellegű. Még a vörös bár-
sonyfüggöny széthúzása előtt a követke-
zőket látjuk: néhány fémvázas, piros
plüss-szék áll a színpad egész szélességé-
ben szertelen rendetlenségben, két, fes-
tőállványon álló Grützke-festmény kö-
rüli laza csoportban.

Johannes Grützke, ennek az előadás-
nak a díszlet- és jelmeztervezője, festő-
művész: aki műveit ismeri, a festménye-
ket is az övének ismeri fel. A bal oldali ké-
pen egy zöld fürdődresszes, Marilyn Mon-
roe-mosolyú lány guggol felemelt karral,

előreomló ősanyai és egyben szexidol-
keblekkel; a jobb oldali képen pedig egy
felöltözött, szolidabb kinézetű egész ala-
kos női portré látható (a jelenet szerint
fénykép után festették): mindkét fest-
mény a hiperrealizmuson edzett, mégis
szándékoltan vad, archaizáló (az ötvenes
évek ruháit, kompozíciós technikáját, re-
neszánszát idéző) expresszív jeltömeg:
bennük nem annyira az ábrázolás lélek-
tani vagy fizikai hitelessége a döntő,
hanem sokkal inkább a „stíl" vállaltan
korhoz, tendenciához kötött „önkénye".
S mikor a vörös bársonyfüggöny szétnyí-
lik - két szárnya az előadás végéig ott
marad vörös keretként -, az első kép
díszlete is elsősorban két hatalmas, egy-
más mögött álló festményre, illetve sze-
gényes műtermi bútorzatra, spanyolfalra
korlátozódik. A két hatalmas, nyers vo-
násokkal felvitt színpadmélyi festmény
nyilvánvalóan az ötvenes évek még ro-
mos Berlinjét idézi, a szétszakadóban
levő várost: elöl egy romos lakóház, s az
omladék mögött feltűnik a Brandenburgi
kapu bizonytalan, sötét sziluettje.

Ha az ember figyelmesen elolvassa
Wedekind aggályos helyszínrajzát, akár
sokkírozhatja is ez az elrugaszkodás.
Zadeknál azonban épp az előírásokhoz
való ragaszkodás volna a meglepő. De
még így is meglepi a különben évtizedek
óta mindenre felkészült közönséget ez a
fakó, hányaveti, piszkos díszlet, ugyanis
a német színház fejlődése az elmúlt húsz
évben részben a német díszlet fejlődése
is: a rafinált megvilágítások, a természe-
tes fények pompás tűzijátékaiban gyö-
nyörködhetünk; a szemet elkápráztatják
Karl Ernst Hermann és társai utánozha-
tatlan mélységű, részletezettségű díszle-
tei, melyek „mindent tudnak" - ez az,
ami Zadekot egyáltalán nem érdekli. Vi-
szont ezen a zadeki lazaságon belül elké-

Christian Redl (Rodrigo) és Susanne Lothar (Lulu) Wedekind drámájában



pesztően pontos miniatűröket kapunk a
szereplők viselkedéséről. Ahogy Schwarz,
a festő, ebben a még amorfnak sem ne-
vezhető térben a földről felkapott mocskos
tálcán, fehér ibrikekben mintegy melléke-
sen körbekínálja rossz Nescaféját, s ahogy
Schöning (a későbbi Schön) öntudatlan
elutasítása után öntudatlanul leteszi a
tálcát valahová, de előbb még belekortyol
a langyos löttybe, oda sem figyelve arra,
amit csinál; vagy amikor Alwa, aki azért
jön, hogy apját magával vigye, be-
robbanva, a műteremben egyszer csak
Schwarz mellett és a vászna előtt terem,
megveregeti Schwarz vállát, és titokban
pénzt dug a zsebébe (Wedekindnél még
csak nemis köszön egymásnak a két ember).

És mindeközben a párbeszéd őrült gyor-
sasággal pereg az elsőként (a nézőtérről)
színre lépő két szereplő között: olyan
gyorsan, hogy nincs idő „szót a cselek-
vényhez, cselekvényt a szóhoz" igazítani,
nincs idő "jellemábrázolni" (egyéb-ként a
nézőtér végig világos marad).

Itt meg kell említenünk a sajtómágnás
Schöninget játszó Ulrich Wildgruber ne-
vét, egy harcedzett Zadek-színészét
(Othello), aki húsz éve már a német
színházi élet ügyeletes antiszínésze.
Mindig ugyan-azt csinálja a színpadon, de
ez a tartás nélküli tartás olykor, anélkül,
hogy anti-színészségét feladná, teljes
súlyával rá-zuhan a „játszott" szerepre. Ez
történik itt is: Zadek elég erős
idézőjeleket, elég robusztus környezetet, a
stilizálásnak eléggé eklektikus világát
teremti meg ahhoz, hogy Wildgruber
mesterkélt póztalansága színpadi
igazságként hasson. Wildgruber, még
Schöning halála után is, a pá-rizsi
jelenetben is kap egy fontos szere-pet.
Mintha Zadek Wildgruberen, ezen a
kétségtelen határeseten ellenőrizné foly-
ton saját magát, mintha Wildgruber léte
akadályozná meg a túl kézenfekvő ren-
dezői megoldásokat.

Alwa, Schöning és Goll elmennek az
Operába - Schwarz és Lulu kettesben ma-
radnak. S míg az írott változatban Lulu
kiszámított naivitással előadott intim és
gyermeteg meséi lobbantják fel az amúgy
is kimerült és felzaklatott (megalázott)
művész képzeletét, addig Zadek színpa-
dán a pózoló Lulu egyszerűen lerántja
zöld dresszének felső részét, de így, fél-
meztelenül is tovább pózol, és moso-
lyogva, kislányos affektáltsággal szól rá a
festőre: „Fessen!" Ő nem kikezd a festő-
vel, csak megtette azt, amit abban a pilla-
natban kedve volt megtenni; sőt, ha aka-
rom, talán a festő túlságos kíváncsiságá-
nak állja útját ezzel a szemérmetlen moz-

dulattal. A Zadek által emlegetett talá-
nyos női kihívás meglepően nyers, lát-
szólag szimpla formáját kapjuk ebben a
színészi gesztusban. Am az ilyen látszatra
alpári magamutogatás mélyre hatoló elem-
zés gyümölcse. Lulu természetesen viseli
meztelenségét, úgy, ahogy a többiek a
ruhájukat, affektálása sem egy önjelölt
Higgins professzor által kinevelt félvilági
bájolgás, hanem egy lentről érkező, a
sokféle benyomást egyetlen magatartássá
ötvözni nem tudó anarchikus személyiség
megnyilvánulása.

S ezek utána Wedekind által precízen,
forgatókönyvi részletességgel megírt mű-
termi hajsza és birkózás megint csak rop-
pant vázlatosan történik meg a színpadon;
Zadek egy-egy laza, térbeli rímmel idézi
fel Wedekind világát. Ilyen rím a mű-termi
létra, melyre Lulu felmászik: csak-hogy
Zadeknál ez a létra végig el van rejtve
(poén) az egyik hatalmas tabló mögé, s
Lulu öt méter magasan bukkan rajta elő,
majd lemászik, csak hogy helyet adjon
Schwarznak, aki bohózatszerűen követi a
létra csúcsára.

Zadek finoman értésünkre adja rejtett
ars poeticáját azzal is, hogy Lulu nyilván-
valóan nem a festményen látható pózban
tartja zászlót lengető karját. Nincs rá
szükség, hogy kép és modell össze legye-
nek igazítva: amire szükség van, az a meg
nem felelés precizitása, amit egyedül a
felszabadult színészi energiák hozhatnak
létre. Ebből fakad az az óriási nyereség,
hogy Zadek színpadán az is rögtönzés-
nek hat, ami a végletekig ki van számítva.
A felvonás végén, mint tudjuk, Goll szív-
rohamot kap, amikor rajtakapja a festőt és
Lulut. Wedekind ezt a korabeli rém-
drámai eszköztár minden kellékét fel-
használva írta meg: Lulu a festő lábai elé
omlik, és könyörög neki, hogy rejtse el
valahová, mert Goll megöli. Zadeknál
Lulu, úgy, ahogy van, félmeztelenül, a
legnagyobb kavarodás közepette vissza-
mászik a dobogóra, és üdvözülten moso-
lyog, mintha továbbra is modellt állna.
Susanne Lothar nagyszerűen csinálja vé-
gig a klasszikus bohócszámot. Elmázolt
arcán nyoma sincs a tetten ért lélek bűn-
tudatának: bávatag mosolyánál ártatlanab-
bat el se lehetne képzelni. Amikor Goll
elvágódik előtte, mint egy kidöntött fa,
első dolga lekászálódni az emelvényről és
Goll zsebében kutakodni; de ez a Lulu
nem egy dögkeselyű vagy egy vámpír
mohóságával veti magát áldozatára - úgy
kotorászik az elhunyt zsebében, annak
beceneveit dünnyögve, ahogy egy kis-
lány keresi az eldugott cukorkát. Feszte

lensége, amivel a halál tényét, kissé meg-
illetődötten ugyan, de tudomásul veszi, és
az, ahogyan a halott zsebéből kivett pénzt
habozás nélkül, gyerekesen a festő kezébe
nyomja, miközben pergő nyelvvel
kérdéseket tesz fel neki, és durcás paran-
csokat osztogat - mindez olyan módon
választja le a drámai szöveget és a drámai
cselekvést egymásról (miközben mintha
mégis a szöveg lényegét bontaná ki a
jelenet), hogy úgy érezzük: ragadozót
látunk magunk előtt, egy tiszta ösztön-
lényt, akihez a szavak csak úgy véletlenül,
talán a képzeletünkben rendelődnek (mint
az állatmesékben), akinek lényege egyál-
talán nem a szavakban található, hanem
abban, amilyen: amilyen a pillanatban.

Köztudott, hogy Zadek mennyire von-
zódik a bulvárdarabok világához: követ-
kező rendezése egy Ayckbourn-darab lesz
Otto Sanderral (egy vezető Schaubühne-
színésszel) és megint csak Susanne Lo-
tharral a főszerepben. Zadek egy szándé-
koltan nagyon profán formavilág (szá-
mára a bulvár: realista) sűrűjébe vezeti
nézőjét, aki egy idő múltán (és talán itt a
Zadek-formátum egyik titka) azt kénytelen
sajátjának elismerni, bármilyen arisztok-
ratikus előítéletekkel ült is be a szín-
házba. Zadeknak (és mellesleg Klaus
Michael Grübernek, aki jelenleg Labiche-t
rendez a Schaubühnében) sikerült egy
olyan totális formát szembeszegezni az
általában vett német színházzal, amely-
ben a kissé megalomán és erőszakos ten-
denciák visszája található meg; vagyis a
néző, akit egy Stein-féle Három nővér
elképesztően nagyszabású lírai realiz-
musa lenyűgözött, vagy egy Peymannféle
Hermannsschlacht ironikus és mégis véres
tablója Germánia születéséről felüdített és
gondolkodásra késztetett - ez a néző
Zadekban egyszerre kapja meg egy
nemzeti kultúrkincs megdicsőülését és
persziflázsát, miközben képtelen követ-ni
(vagyis valóságnak kénytelen elfogad-ni)
a látszatra olyan egyszerű színészi és
rendezői gesztusokat. Zadek sokat ren-
dezett Angliában is, s nem idegen tőle az
angol színészek pragmatikus és nem
annyira metafizikus játékstílusa, az angol
színdarabok jellegzetes konkrétsága.

Mivel nincs terünk a darab összes jele-
netének részletes elemzésére, most csak
két kulcsfigurát emelnék ki az előadásból,
s csak érinteni fogom az előadás képi
világát s a többi szereplő játékát.

Ezek: Schigolch, az „apa", és Geschwitz
grófnő, aki szerelmes Luluba.

Amikor Schigolch a második felvo-
násban megjelenik, Lulu már Schwarz, a
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sikeressé vált festő felesége. Világos,
szép műteremlakásukban enyelegnek ci-
vakodva, mint a friss házasok általában.
Lulu meztelenül ül Schwarz ölében, ne-
künk háttal. Zavarba ejtő ez a meztelen
hát. Ez nem a tizennyolc éves Lulu háta,
hanem Susanne Lothar, a színésznő háta:
a férfi kemény térdein deformálódik puha
feneke, a hátán felgyűrődik a háj, ahogy
ebben a felvizezett Káma-Szutra
pozícióban vonaglik, mint valami olcsó
prostituált egy hónaposszobában. Ez nem
egy szexidol hibátlan háta, ez nem egy St.
Tropez-ban barnára sült úrilány háta: ez
egy munkásnő háta, elhasznált és esendő.
Lulu meztelensége minden fel-vonásban
új jelentéssel bővül. De ez a meztelenség
csak halványan emlékeztet Grotowski
színészeinek meztelenségére. Ez a
meztelenség ugyanis nagyon, talán
túlságosan is konkrét - innen a néző za-
vara -; nem általában a színész kiszolgál-
tatottságáról beszél, a test minden porci-
kájával tudatosítva közölnivalóit, hanem
egyetlen színész, egyetlen lány pórusokig
látszó, tapintható esendőségét meséli el.

Schigolch érkezése megzavarja a sze-
relmespár enyelgését. Lulu gyanítja, hogy
Schigolch jönni fog, tehát nem akar;
Schwarznak - végig kezében a paletta -
vissza kell térnie a műterembe, mert a
modell várja, tehát ő sem akar; és ennyi
nem akarásból természetesen vad, sietős
szeretkezés lesz, amit Schigolch csönge-
tése szakít félbe (nevetés a nézőtéren).

Schwarz nemis sejti, hogy Lulu ismeri
Schigolchot (ő azt is elhitte Lulunak,
hogy szűzen ment hozzá); mielőtt
visszamenne festeni, még megkéri Lulut,
hogy adjon pár fillért ennek a hadirokkant
koldusnak.

Schigolch aprócska ember, hatalmas,
mocskos, fekete kabátban, melyből csak a
feje látszik ki, drótkeretes szemüveggel,
piszkos színű, bozontos, hegyes szakállal.
Lulu, miközben mélyen belélegzi a
kabátból áradó nyomorúságos büdös-
séget, és szemét lehunyva mosolyog, azt
idézi fel Schigolchnak, akit ki tudja,
mikor látott utoljára, hogy az miként kö-
tötte ki őt egy padlásszobában az enge-
detlenségéért, és hogyan püfölte szíjjal
kislány korában. Schigolch a zsebéből
harmonikát varázsol elő, és Lulu táncol:
az emlékezetéből bukkan elő ez a tánc,
forog, tipeg, fejét ide-oda hajtja, kezeit
hangtalanul összeüti, aztán bátortalanul,
egy mozdulat közben félbehagyja ezt a
táncot, melyet ki tudja hányszor kellett
eltáncolnia az utcán. Schigolch harmo-
nikája pár taktusnyit szól még, kezei
mechanikusan húzogatják és nyomkodják
a rekedtes hangszert, amit aztán
nyomtalanul visszasüllyeszt valamelyik
zsebének feneketlen bugyrába.

Schigolch a katasztrófa pillanatában,
Schöning halála után is felbukkan a kö-
vetkező felvonás végén, s a lépcső tetején
csöndesen harmonikázni kezd, s Lulu,
ahogy élete zűrzavarába lépeget lefelé,
megismétli a tánc téveteg mozdulatait.

Lulu rengeteg pénzt ad ennek a mocs-
kos alaknak. Külön tanulmány lenne
annak elemzése, ahogy Lulu ebben az
előadásban a pénzzel bánik: ahogyan
fogja, ahogyan kihull a kezéből, ahogyan
idegesen és vibráló mozdulatokkal túl
akar adni a színes papírdarabokon, aho-
gyan mindig több akad a kezébe, mint
amennyit keresett, ahogyan szórakozottan
nézi a rengeteg pénzt a két kezében.
Bármennyi pénzt kap is Schigolch, ez a

mocskos, időtlen figura mindvégig pon-
tosan olyan marad, amilyen az első pilla-
natban volt. Ő a mocsár, mely nyomtala-
nul nyeli el Lulu pénzét, majd magát Lulut
is a londoni jelenetben, az a mocsár,
ahonnan Lulu jött. Szenvtelen, szürke sze-
me a cvikker mögül állhatatosan Lulura
szegeződik - ha nem kapna pénzt, akkor
is békességben menne el: Lulu akar neki
pénzt adni. Mintha Lulu akarná, hogy
jöjjön, s nem ő jönne nagy ínségében.
Amikor Lulu Schigolchot kikíséri, a
mocskos kabát szárnyát úgy emeli fel,
mint valami királyi palást uszályát, és
arcát is beletemetve szagolgatja, mélyen
belélegzi a büdösséget, a szegénység
(gyermekkora) összetéveszthetetlen illa-
tát (ezt teszi majd a párizsi képben is,
ahol arra veszi rá Schigolchot, hogy öl-
jön) - úgy megy a szag után, mint egy
boci az anyja után.

Schigolch Schöningnek adja a kilincset.
Schöning szakítani akar Luluval, de ő nem
megy bele a szakításba. Schöning a
beszélgetés folyamán végig azzal van
elfoglalva, hogy megpróbálja lefejteni
Lulu kezét a zakójáról. Ez azonban nem
sikerül neki. Bárhová megy, bárhogy
akarna is kitérni Lulu elől, bármilyen
okosan érvel is, Lulu kapaszkodik a za-
kóba, hiába próbálja meg Schöning Lulu
kezét letépni, még bele is harap Lulu
kezébe, Lulu nem engedi el. Lulut még
Schwarz visszatérése sem józanítja ki,
egyáltalán nem érdekli a „botrány" ténye,
hogy Schwarz mit lát és mit nem:
„Eltaszít magától!" - kiabálja magából
kikelve a férjének (a világnak) a szerető-
jéről. Ez a kiáltás nem egy bűnös lény
kiáltása. Epp ebben a pici kapaszkodó,
ragaszkodó mozdulatban, mely mintegy



a Schigolch kabátjának szagolgatásából
bújt elő, ebben rejlik Lulu leglényege.
Schöning talán épp ettől a fizikai gesz-
tustól válik maga is egy pillanatra tébo-
lyulttá - s megértjük, hogy a következő
felvonásban mintegy megváltásként fo-
gadja a halált. Szavakkal, szavak segít-
ségével, kellő távolságból még elbánna:
civilizált módon minden elrendezhető -
véli -, s meg is kísérli aztán elmagyaráz-ni
Schwarznak, jó barátjának, kicsoda is
Lulu. Schwarz öngyilkossága bizonyítja,
hogy ebben a történetben a szavaknak
csak másodlagos szerep juthat: a szagol-
gatás, a kapaszkodás, az egymásba akasz-
kodás, mindaz, amit Lulu szerelemnek
kénytelen vélni, mindez a szavaknál erő-
sebb, mélyebb, súlyosabb, és megfejthe-
tetlen jelentőséggel terhes.

S mikor Alwa azzal robban be a napfé-
nyes műterembe (a torkát elvágó festő
hörgései hallatszanak egy díszletelem mö-
gül), hogy „Sztálin meghalt!" - ami, ha aka-
rom, „képtelenség", sőt hiba, mert Zadek
sem képes annyira átformálni a wedekindi
szituációkat és nyelvezetet, hogy
önkéntelenül ne transzponáljunk vissza
mindent a századvégre (bármilyen jelme-
zeket öltenek is hősei) - az ennek a fent
kifejtett, gazdag jelentésű paradoxonnak a
kvintesszenciája. Ha Alwa „A Reichsta-
got feloszlatták!" vagy „Párizsban kitört a
forradalom!" kiáltásokkal robbanna be a
haldokló hörgéseivel terhes térbe, nem
válnék ilyen végzetesen élessé a különb-
ség a színpadi szituáció (amit hirtelen
életként élünk meg) és a játszott dráma
(Lulu drámája) között: egy tökéletes ér-
zékkel elhelyezett V-effekt lesz ez, de
mégsem szolgaian Brecht szellemében,
mert a másodperc tört részére a nézőben
felvillanó hitetlenség csak ahhoz segíti
hozzá, hogy Lulut éppenséggel ne társa-
dalmi terméknek lássa, ne pusztán ama
viszonyok összegződésének, melyekkel
szemben Lulu alakja kirajzolódik, hanem
olyan lényt érzékeljen benne, amelynek
létezése még a színpadi összefüggéseken
kívül is (bár megfoghatatlanul) ténnyé
vált. Sztálin halála is tény, történelmi tény
- Schöningnek vezércikket kell írnia róla.
De ez a tény olyan kiáltó disszonanciában
van mindazzal, amit láttunk és megéltünk,
hogy bár Sztálin halálának ténye a
„valóságosabb", Lulué lesz meg-
fellebbezhetetlenebb.

Mellesleg: hogy Zadek saját ifjúságá-
nak idejébe helyezi a dráma idejét, szá-
mára nyilván egyáltalán nem közömbös.

Schigolch szenvtelen pillantása, kopasz
feje, cvikkerének villanása, az örö

kös, súlyosan foszló, erjedt szagú fekete
kabát nem ismer történelmet, nem ismer
jellemeket, és nem ismer festőművészetet
sem: ő maga a természet, s Lulu belőle
szakadt ki. De mert Schigolchot ilyen-nek
látjuk, nem pedig ilyennek „értelmezzük"
- ez teszi alakját kulcsfigurává.

A másik kulcsfigura, Geschwitz gróf-
nő, a harmadik felvonás elején lép színre.

Geschwitz grófnőnek mintha kiugrott
volna az állkapcsa. Mintha csupán ennyi
volna az, amit Zadek és az egyszerű skót
szoknyában, pulóverben, sima gyöngy-
lánccal üldögélő színésznő (Jutta
Hofmann) együttesen kitaláltak. Ül,
szívja hosszú szipkás cigarettáját (lehet,
hogy ezt most csak utólag képzelem), és
mi-közben csodáló pillantásokat vet
Lulura, torkából a feszülten kongó
mondatok mind valami vallomás felé
törekednek. Az ember kezdetben
kétkedve figyeli a színésznő
erőfeszítéseit: külsődlegesnek tűnik egy
szörnyeteget egy szörnyű, arcára fagyott
fintorral megjeleníteni. (Mintha a
színésznő így el is tolná magától egy
torzult emberi alak közvetlen megjelení-
tését.) Azonban: ahogy múlik az idő, ez
az asszony, ez az arc egyre jobban meg-
alázkodik, s a végén, a londoni jelenetben,
együtt hal meg Luluval, Luluért; nyög-
décselő, átkozódó monológja (melynek
ősváltozatában durván káromkodik is) a
darab végkicsengése - miközben véré-ben
fetrengve kúszik a sötét kamrában Lulu
megcsonkított holtteste felé. Ugyan-ez az
arc, ugyanez a külsőségesen kifeszített
állkapocs, ugyanezek a nagy erő-
feszítéssel kimondott szavak (és most az
erőfeszítés valóban az utolsó lélegzet
erőfeszítése) megtelnek valami különös
pátosszal, ami az embert arra kényszeríti,
hogy az addig érzett undort - Lulu
állandóan kimondja a grófnő iránt érzett
undorát - a részvét, sőt az azonosulás
váltsa fel: de akkora grófnő egész útjával
azonosulnia kell(ene), kezdve a Schöning
hatalmas könyvtárszobájában való taszító
megjelenésétől, a párizsi jelenet-ben Lulu
kézzel történő megerőszakolásáig. Ha
Geschwitz arcára nem fagyna már az első
pillanatban ez a szörnyű grimasz, ez a
kezdetben üres forma, akkor pusztán egy
abnormális szerelemben égő lény
széthullásának képét kapnánk. Így
azonban megdöbbentő az átalakulás,
amely bennünk végbemegy: ugyanis az
esztétikai élvezet állandó zavara vissza-
kerget ehhez a kifeszített állkapocshoz -
hitelesnek akarjuk érezni, bár, valami
berzenkedik bennünk ez ellen. Ám ami-
kor elfogadjuk, akkor az idegességérzet

az emberi alak végső megmagyarázha-
tatlanságát, de ugyanakkor tragédiájának
elfogadását is jelenti már. Jutta Hofmann
egész teste követi állkapcsának furcsa
feszülését: ahogy a párizsi képben
várakozik, némán és borzongva (saját
belső hidegétől borzongva) összevonja
magán a kabátját, miközben a többi sze-
replő egyre csak vetkőzik; ahogy a ciga-
rettából féloldalasan szippant, a kopo-
nyájára tekert zöld turbán alatt. Hogy
ilyen hendikeppel indul - ez nyilván
megsokszorozza a szenvedély energiáit,
amivel a másik megszerzésére tör. De ami
lényeges: tisztán látjuk, nincs másról szó,
mint hogy a színésznő kifeszíti az
állkapcsát: ezt teszi az arcával; s miköz-
ben a rendező analitikus pillantását a né-
zőre kényszeríti, a drámai talányok szá-
mát is gyarapítja.

Schigolch is, Geschwitz is Luluval van-
nak a legvégén. Schigolch ugyan lement a
kocsmába Lulu legelső keresményéből,
de hamarosan nyilván visszatér a vérben
úszó helyszínre.

A harmadik felvonásban egy lépcső
uralja a színpadot. Itt egy pillanatra
mintha Zadek eleget tenne a nagyszabású
díszletre sóvárgó néző esztétikai igé-
nyének: a roppant könyvtárszoba fehér
márványkandallójából barátságos vörös
fények villognak elő, a kandalló fölött
Lulu elmaradhatatlan portréja, ezer és
ezer könyv a polcokon, hatalmas óra, mely
jár, s a színpadi időt mutatja. Azonban ez
a díszlet éppúgy festett, minta korábbiak,
s az ócska írógép a sajtómágnás asztalán
nyilván a legelső kellék, ami a kellékes
kezébe akadt. A dívány és a terített asztal
a színpad előterében sok mindent kitakar.
Az egyik néző (Peter Stein) egy parázs
pillanatban fel is állt a helyéről, hogy
ellenőrizze, mit csinálnak ott hátul Alwa
és Lulu, miközben a földön hemperegnek.
Amilyen nemtörődömül, sőt szemtelenül
kényszeríti Zadek a következő, párizsi
jelenetben a néző pillantását végigsiklani
Lulu combján Geschwitz kezével,
egészen Lulu meztelen öléig (és soha nem
olyan szép és kiszolgáltatott ez a test,
mint amikor Geschwitz sóvárgó
pillantását kell állnia visszafojtott
remegéssel), ugyanilyen nemtörődömül
takarja el most a színpad jelentős tereit, s
odafönt, a galérián, ahonnan egy darabig
Schöning színpadi távcsővel követi a
fejleményeket (hisz fia, Alwa készül
megcsalni őt feleségével, Luluval), a
titkos járatok egyszerűen festett színfalak
mögötti terek, semmi egyebek.



Világos, hogy Lulu nem azért rendelte
magához Rodrigót, az erőművészt, hogy
megcsalja vele Schöninget, és nem azért
rendelte a legelőkelőbb vacsorát egy első
osztályú vendéglőből, hogy elcsábítsa
Alwát: ez olyan helyzet, amit kordában
nem tartott ösztönei teremtettek, s ő,
egészen az utolsó pillanatig, egészen a
lövés pillanatáig tökéletesen ártatlanul
képes minden egyes szereplőhöz, egy-
mástól függetlenül viszonyulni. Ebből
fakad a helyzetkomikum: Lulu, mint egy
fordított Don Juan, mindenkivel a saját
nyelvén beszél, és mindenkit abba a köz-
tes pokoli (vagy édeni) lebegésbe ráncigál
magával, ahol ő leledzik. A vacsora
valóban úgy van megtervezve, hogy fel-
csigázza vele Alwa erotikus képzeletét, s
Lulu bármelyik pillanatban hajlandó is
volna odaadni magát neki, csak Alwa
nem tud élni a helyzettel, mert úgy visel-
kedik, mint egy szereplő: hódítani akar és
megcsalni akar, ahogy egy dandynek illik
is azt tennie.

Amikor végül Schöning ráparancsol
Lulura, hogy ölje meg magát, nem azért
képtelen megtenni, mert fél a haláltól,
hanem mert az élet gesztusait ismeri, a
haláléit nem. Épp ez kergeti Schöninget a
kétségbeesésbe: hogy képtelen megértetni
Luluval, milyennek kellene lennie. Lulu
csak olyan tud lenni, amilyen, nem tudja
megölni önmagát, mert nem fogja fel,
miért is kellene megtennie. Amikor
Schöninget lelövi - és a nagy kavarodás-
ban már el is feledkeztünk arról, hogy
nála maradt a pisztoly -, ezt olyan egy-
szerűen csinálja, nem gyilkos szándékkal,
csak mintegy véletlenül, ahogy az ember
a másikra rákiált, hogy hagyja már szó-
hoz jutni. Amikor Schöning összeroskad
(látványos lépcsőn való legurulása után,
amiért külön tapsot kap - szintúgy Lulu,
aki fenekét, mint egy kiskacsa, riszálva
száguldott fel az előbb a rejtőzködő erő-
művészhez) és Rodrigo pezsgőt hoz a
vérhabos szájú haldoklónak, Lulu kikap-
ja a poharat Rodrigo kezéből, és maga
issza meg: mert szomjas. És ha szomjas,
akkor iszik.

A negyedik felvonás (a párizsi kép)
frivol, eklektikus forgataga után, mely-
ben a mocskos Casti Piani, Lulu utolsó
szerelme, kifogástalan barmanként mű-
ködik a csillogó üvegpoharakat törölgetve
bárpultja mögött, és halk, határozott
hangon adja elő Lulunak könyörtelen
„üzleti ajánlatát", miközben körülöttük
egy fürdőhely és egy játékkaszinó, egy
szauna és egy neonfényes luxusbordély
vegyes közönsége kavarog (a dialógusok

jelentős része franciául hangzik el - így
írta meg Wedekind) - a londoni (s egy-
ben utolsó) színben a ]ehető legtisztább
és legpuritánabb díszletet látjuk, s benne
a lehető legklasszikusabb értelemben vett
színészi játékot, mely frontalitásában és
eszközeiben engem kifejezetten a nó-
színházra emlékeztetett. Ez koránt-sem
jelenti, hogy a rendezői szándék is ez
volt, csupán azt, hogy itt szigorúbban
érvényesült a színháznak és a színész-
mesterségnek az a funkciója, hogy bizo-
nyos körülményeket (hideg, elkeseredés,
szegénység) közvetlenül, mimikával, a
smink, a játék megváltoztatásával, tudo-
másunkra hozzon.

A hatalmas színpad előterében egy
fürdőkád: ebben Schigolch üldögél, szenv-
telenül és kényelmesen (Rodrigo meg-
gyilkolása, melyet a két felvonás között
kellett elkövetnie, semmilyen nyomot
nem hagyott sem fizimiskáján, sem élet-
felfogásán); egy ajtó, melyen át Lulu
ügyfelei lépnek majd be, Lulutól vezetve;
valami vacokféleség, amin Alwa fetreng
egy pokrócba burkolózva; egy szék, egy
asztal és egy-egy faljelzés a jobb és bal
oldalon. A színpad mélyén, fehér vászon
előtt rideg, vörös téglákból épített
roppant, neogót boltívtöredék. Aki bejön
Luluhoz, az a színpad jobb oldalán lép
be, és végiglépdel a félsötét színpadon a
boltívtől Lulu ajtajáig. (Ez is a nóra
emlékeztet: a belépéstől a játéktérig
vezető hosszú út,-mely alatt az egyes
szereplők szereplőkké válnak.)

A csapzott és meggyötört Lulu sokáig
nem akar kimenni az utcára, bár a két
férfi (elsősorban Schigolch) erre biztatja.
Susanne Lothar mezítláb van, a zokogás
és a fájdalom határán: talpának mezíte-
lensége egész vacogó lényének égő kö-
zéppontja: ez is meztelenség, Lulu mez-
telenségének újabb állomása. Mivel a
Wedekind-dialógusok ebben az ősválto-
zatban szinte teljesen zenei szervezettsé-
gűek - vagyis sok tört félmondat is felel
egymásra, míg egy dialógus a maga tel-
jességében kibontakozhat -, a folyamatot
ízéről ízére követhetjük, s nem kell csu-
pán a frappáns fordulatokra szoritkoznia
rendezőnek és színésznek. Vagyis egyre
mélyebbre ereszkedünk Lulu nyomorú-
ságába, aki, sorsába végül beletörődve,
megmosakszik (melle most egy munkás-
asszony fonnyadt emlőjének tűnik, ahogy
előrehajolva vízzel paskolja magát egy
lavórból), durva, befűzetlen bakancsot
húz csupasz lábára, s miután hiába hada-
kozott Alwával az egyetlen pokrócért,
egy szál ruhában kimegy a téli éjszakába.

„Ó, vesztőhelyek illata!" - mondhatnánk
a költővel. Mert ahogy a kuncsaftok
érkeznek egymás után (a pap, a néger, a
svájci patríciusfa), Lulu ebben az életha-
lálharcban valahogy visszaszépül, s mire
a név nélküli, Zadek példányában csupán
„Ügyfél"-ként (Kunde) említett Jack
megérkezik, valami új, érett, nagy szen-
vedések árán született emberi szépség és
fény jelenik meg Lulu arcán.

Meglehet, ez az Ügyfél fiatal, ártatlan,
szűzies arcáról verődik Luluéra.

Angolul társalognak, angol tőmonda-
tokban - Lulu franciául is, németül is,
angolul is kiválóan beszél: mindent képes
megtanulni a túlélés érdekében. Ebbe az
angol társalgásba szövődnek a pisztolyát
szorongató Geschwitz grófnő irtózatos
monológjai: az öngyűlölet és a Luluért
érzett, minden más érzést kioltó rettenetes
szerelem magányos áriái, melyeknek a
gyilkos fölébe hajló, szinte lágy mondata
adja az utolsó lökést: „It will be all over
with you ina second ..." - s közben
beletörli a haldokló Geschwitz
alsószoknyájába a Lulu vérétől gondosan
tisztára mosott szép kezét.

Miután az Ügyfél végzett Luluval - s a
jelenet olyan hátborzongatóan realista, a
Lulu arcán, nedves ruháján, hasán szi-
várgó vér annyira valódi, hogy a néző-tér
tátott szájjal, visszafojtott lélegzettel
figyel: kétség nem férhet a kegyetlen,
szívós hentesmunkához -, kis véres cso-
magot helyez a belső zsebébe, és szinte
vallásos áhítattal jelenti ki: „When I am
dead, and my collection is put up to auc-
tion, the London Medical Club will pay a
sum of threehundred pounds for that
prodigy I have conquered this night. The
professors and the students will say: That
is astonishing! - Not so much as a towel
in this place. It looks awful poor here..."
(„Ha meghalok, és gyűjteményem
kalapács alá kerül, a Londoni Orvosi
Társaság háromszáz fontot fizet majd
ezért a trófeáért, amit ma éjszaka
zsákmányoltam. A professzorok és a diá-
kok így szólnak majd: Ez döbbenetes! -
Még egy törülköző sincs itt. Micsoda
szegénység...")

A kis véres csomag tartalma, annak
számára, aki kellően morbid fantáziával
rendelkezik, nem lehet kétséges. Külö-
nösen, hogy az Ügyfél annyit dicsérte
Lulu angol szavakat formázó, hidegtől
ellilult, reszkető ajkait a társalgás legkez-
detén. Lulu meztelensége szemérmetle-
nebb, végsőbb és szentebb már nem is
lehet.


