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1892. június 21.
A keleti lányt magamnak foglaltam le.
Alexandriában született, évekig trapéz-
művésznő volt, de egyszer leesett a tra-
pézról, azóta félt az ugrástól, és hastáncra
adta magát. Mint hastáncosnő járta be
aztán Németországot és Olaszországot.
Járt Moszkvában, Pétervárott, Novgorod-
ban, Berlinben, Münchenben, Hannover-
ben, beszél angolul, oroszul, németül,
mindenből néhány morzsányit. Megígér-
te, hogy ha elkísérjük a szobájába, bemu-
tat nekünk egy hastáncot. Azt feleltem, ez
nekem túl drága. A barátnőjével közösen
egy louis-t kér. W. hajlandó részt venni a
partiban. Elhagyjuk a termet; az ajtónál
W. még el akar inalni, de mikor hallja,
hogy a hölgyek együtt laknak, csatlakozik
hozzánk. így jutunk egy keleti drapériák-
kal, fegyverekkel, madárkalitkákkal, pár-
nákkal s egyéb limlommal díszített helyi-
ségbe, ahol a hölgyek a nagy meleg miatt
tüstént levetkőznek. A chahut-táncosnőt,
aki egyébként nagyon csinos, némiképp
sérti W. figyelmetlensége. Némi udvari-
askodás árán sikerül teljesen megnyug-
tatnom, úgyhogy a lehető legjobb képet
vágja szerepéhez. Alig vetkőzött le Ka-
dudscha, W. már nekiesik. Galléron raga-
dom, és a túlsó sarokba lódítom. 30 fran-
kot adok Kadudschának, mindkettejük
számára. Ezt közli barátnőjével, aki némi
gyanakvással figyelte tárgyalásunkat, és
a hölgyek elismerően nyugtázzák nagylel-
kűségünket. Kadudscha eltűnik a szom-
szédos szobában, én követni akarom, a
barátnő visszatart, meglepetés követke-
zik, mondja. Kadudscha sarkig érő, laza
szövésű, fekete csipkeingben tér vissza.
Leakasztom a falról a mandolint, W. tam-
burint ragad, kísérjük a hastáncot. Ka-
dudscha teljes fél órát táncol nagy lendü-
lettel, tökéletes fegyelemmel és elbűvölő
arcjátékkal. W. csak szenvedélyesen forgó
fekete szemét lesi, én teste tekergő moz-
dulatait. Amikor végzett, barátnője cha-
hut-t mutat be, amihez én játszom a né-
gyes szólóját. Ügyesen táncol, de hide-
gen, mint egy bábu. Kadudscha szól,
hogy foglaljuk le a szomszédos szobában
lévő ágyat, a másik kettő maradjon a
díványon. Követem a nyomorúságos kis
fülkébe, ám a fekhely széles és nagyon
kényelmes, és kétféle úton élvezem a
testét. Amikor visszamegyünk a szobába,
W. is öltözködik már. Elbúcsúzunk és szu-
péra indulunk a Café Wetzelbe.
Június 22.
Miután végigdolgoztam a napot, éjjel
egykor a Café Harcourt-ban Rachellel ta-

lálkozom. Azt mondja, még nem ebédelt.
így hát megvacsorázunk. Amikor el aka-
rom kísérni, fejfájást színlel, tudniillik azt
mondtam neki, egy sou sincs már a zse-
bemben. Felhívom figyelmét a helyzet
sajátosságára, mire zokogni kezd, és
megígéri, holnap meggyőz az ellenkező-
jéről. Az érzelmeiről beszél. Azt felelem,
igen balga dolog érzelmeket ápolni, az
ember csak a rövidebbet húzza velük.
Július 6.
Rachel ragaszkodik hozzá, hogy nálam
aludjon. Végül fel is jön hozzám, és el van
ragadtatva a szobámtól. Megkér, hogy
játsszak valamit, aztán magára hányja a
ruháimat, amelyek sokkal jobban állnak
neki, mint Leontine-nak. Valóban elbű-
völő bennük, csókolnivaló tizenkét éves
fiú, de ezzel kész; Leontine „gamine"-es
trükkjeiről fogalma sincs. Nagyon sok
snapszot iszunk, szerelmem állott és lan-
katag.
December 3.

M. úrral sétálunk végig délután a Luxem-
burg-kerten, felhívja figyelmem az őszi táj
finom tónusaira. A magyar egyesületben
megismerkedett Munkazyval (sic!), aki
meghívta, keresse fel műtermében. Feuil-
letont akar írni róla. Képeit jóformán nem
is ismeri. Felhívom figyelmét a legjelentő-
sebbekre. Megkérdezi, lenne-e kedvem
megtekinteni Munkazy műtermét, majd
megkérdi tőle, akkor alkalomadtán együtt
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elmehetnénk. Ettől M. úr új értékre tesz
szert szememben, kivált mert a magyar
egyesületbe, állítólag, nagyon csinos lá-
nyok járnak. Igyekszem leplezni érdeklő-
désemet, nehogy M. úr túl magasra érté-
kelje saját szívélyességét, és emiatt lagy-
mataggá váljék... Túl a Concorde téren
feltűnik az első ház, amit Hirsch báró
megvásárolt, mire M. ismét a zsidókat
kezdi szidni. Hagyom fecsegni, de mert
nem bírja abbahagyni, figyelmeztetem,
hogy Munkazy is zsidó. Ezt nem tudta, de
majd érdeklődik. Úgy undorodom tőle,
hogy legszívesebben elkergetném, csak a
Munkazyval való találkozás kilátása tart
vissza. Közlöm vele, hogy tisztességes
ember nem lehet antiszemita, és antisze-
mita nem lehet tisztességes ember, mire
tagadni kezdi antiszemitizmusa jelentősé-
gét, azt mondja, ez érzelmi kérdés, még
nem tudja pontosan megnevezni, inkább
nacionalizmusnak mondaná. Azt felelem,
hogy a zsidóság nem nemzet, és a
keresztényeknek nincs rá joguk, hogy
kizárják őket nemzeteikből.
December 13.

A Gambrinusban Henriette azt mondja, a
százfrankos nem is oly gyakori, ő eddig
csak ötször kapott, kétszer a kiállításon,
később még két ízben az ő kis tengeri
malackájától és egyszer egy idegentől, aki
hosszú köpenyt és nagy banditakalapot
viselt. Ő egész éjjel reszketett az életéért,
olyan félelmetes két szeme volt. Azt
mondta, hogy ő, Henriette nem való erre a
mesterségre, úgysem fog boldogulni, és
akkor még majd gondol őrá. Henriette
csak arra gondolt, bárcsak már elmenne,
adni úgysem fog semmit. De ez a legkeve-
sebb, fő, hogy meg ne ölje. Megkérde-
zem, hogy szűz volt-e még az illető? Szó
sincs róla, nagyon is értett a szerelemhez.
Másnap reggel felkelt, anélkül, hogy őt
még egyszer megölelte volna. Ő, Hen-
ríette az ágyból figyelte minden mozdula-
tát, mert még mindig félt, hogy hirtelen
kitör belőle a düh, és örülhet, ha egy
alapos veréssel megússza, mert egész
éjjel azt ismételgette, hogy ő, Henriette
nem a bűnre született, és itt az ideje, hogy
megtérjen. Amikor magára dobta a kö-
penyt, és mélyen arcába húzta a kalapot,
elővette tárcáját, és egy bankjegyet tett az
asztalra. Henriette az ámulattól meg se
tudott szólalni, de nem merte megnézni,
mennyit adott. De azért kiugrott az ágy-
ból, kedveskedett neki, lekefélte gallérját,
megigazította rajta a köpenyt, kezébe adta
az esernyőjét, még a folyosóra is kikísérte.
Mikor visszajött, s kibontotta a bankje-
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gyet, látta, hogy száz frank. Ez vagy téve-
dett, gondolta, vagy valóban őrült. Henri-
ette még most is borzong a rémülettől,
ahogy az esetet elmeséli.
December 19.
Rachel hiába próbál kiugrasztani az ágy-

ból. Végül korbácsot ragad, és lerántja
rólam a takarót. Még a zoknit is ő akarja
rám adni. Ahogy ingben és selyem alsó-
szoknyában, kibontott hajjal kuporog a
kandallóban lángoló tűz előtt, festeni való
látvány, elbűvölő Mignon, félig francia,
félig cigány.
December 21.
A Café Wetzelben ott van Leitner és Hol-
toff, a két legerősebb férfi a világon. Je-
lenleg a Casino de Paris-ban lépnek fel,
vetélytársaiként a Folies-Bergére-ben fel-
lépő amerikai testvérpárnak, akik szintén a
legerősebb férfiak a világon. Holtoff odaül
hozzánk. Szép férfi, az erős férfiakra oly
jellemző ártalmatlan-öntetszelgő
gyermetegséggel. Meséli, hogy amikor
kijöttek a Casinóból, ököllel kellett véde-
kezniök a nők ellen; huszonöten akarták
rájuk vetni magukat... Egyszercsak egy
hölgy esik a nyakába, a legfinomabb ele-
ganciával öltözött kokott, kifogástalan
kesztyű, választékos toalett, szikrázó va-
lódi gyémántok. Boldog, hogy látja Hol-
toffot, hogy az övé lehet, hogy vele hálhat.
Két évvel ezelőtt a Folies-Bergére-ben is-
merkedett meg vele, és most első látásra
felismerte.
Pedig különben nem rajong a nehézsú-
lyúakért, neki a legnagyobb élvezetet a
lövészek szerzik. Egy amerikai céllövőről
mesél, akit szintén a Folies-Bergére-ben
ismert meg: valahányszor lenyomta a
ravaszt, neki borzongás futott végig a tes-
tén.

1894. január 7.
A Café d'Harcourt-ban Marie-Louise ül le
mellém. Odajön Germaine is; kezet fo-
gunk. Marie-Louise megkérdi, háltam-e
Germaine-nel, ugyanis Germaine-nek szi-
filisze van; Úgy megfertőzött egy tisztet,
hogy az három hónapig kuráltatta magát
Fontainebleau-ban. Azt mondom, megle-

het, hogy tőlem kapta. Hiszen annak ide-
jén épp ő mondta nekem, hogy Henriette-
nek szifilisze van. Marie-Louise szerint az
egész negyed tudta, hogy Henriette szifili-
szes, hiszen már bele is halt. Kettőkor
hazamegyek, és lefekszem.

A Napló abban az időben íródott, amikor Wede-

kind a Lulu ősváltozatán dolgozott

MEGJEGYZÉSEK

A FÖLD
SZELLEMÉHEZ

A föld szelleme cím helyett éppúgy írhat-
tam volna „Reálpszichológiát" is, hasonló
értelemben, mint a reálpolitika. Az
ábrázolás során arra törekedtem hogy
kirekesszem az olyan logikailag tarthatat-
lan fogalmakat, mint szerelem, hűség,
hála. Schönnek és Lulunak, a két főszerep-
lőnek szubjektíve sincs semmi közük e
fogalmakhoz, az utóbbinak azért, mert
semmilyen nevelésben sem részesült, az
előbbinek pedig azért, mert túllepett a
nevelésén.

Lulu ábrázolásakor az volt a célom,
hogy egy nő testét a szavain keresztül
rajzoljam meg. Minden megszólalásakor
azt kérdeztem magamtól, vajon az adott
szöveg széppé és fiatallá teszi-e azt, aki
elmondja. Ennek következtében Lulu na-
gyon könnyű és hálás szerep - feltéve,
hogy a színésznő alkalmas rá. Nagy sajná-
latomra az alkalmatlan színésznők oly za-
varosan, modorosan és hamisan játszot-
ták, hogy színdarabom révén nőgyűlölő
hírébe két-ültem.

Az igazán nehéz szerep dr. Schöné,
akire az a feladat vár, hogy az általa
megteremtett komoly hangulatot újra meg
újra eloszlassa, és elviselje a közönség
nevetését.
A LULU SZERZŐJÉRŐL

ELŐSZÓ

A PANDORA

SZELENCÉJE

E színdarab átdolgozására és új formában
való megjelentetésére a következő indíté-
kok ösztönöztek:

Minekutána a vádirat drámámat min-den
erkölcsi és művészi értéket nélkülöző
agyszüleménnyé minősítetette, mindhá-
rom fórum, amelynek a mű fölött ítélkeznie
kellett, épp erkölcsi és művészi értékeit
ismerte el. E fórumok a következők voltak:
a berlini I. számú Királyi Tartományi
Bíróság, a lipcsei Birodalmi Törvény-szék
és a berlini II. számú Királyi Tartományi
Bíróság.

A fenti értékeket méltányolva az I.
számú Tartományi Bíróság felmentette a
vádlottat, és engedélyezte a könyv forgal-
mazását. A Birodalmi Törvényszék azon
az állásponton volt, hogy az erkölcsi és
művészi értékek nem változtatnak egy
írásmű szeméremsértő voltán, és e felfo-
gás alapján megsemmisítette az első íté-
letet.

A II. számú Tartományi Bíróság csatla-
kozott a Birodalmi Törvényszék álláspont-
jához, és bár a vádlottat felmentette, el-
rendelte a könyv egykorú változatának



* A LULU SZERZŐJÉRŐL ,

Käthe Franck-Witt mint Lulu Leopold Jessner 1906-os hamburgi rendezésében Ingrid Andree (Lulu) az 1971-es előadásban

megsemmisítését. Ugyanakkor a mű er-
kölcsi és művészi értékeit hasonlíthatatla-
nul gondosabban méltatta, mint addig
bármilyen nyilvános értékelés.

A jelen kiadás célja, hogy megőrizze a
könyv fent említett erkölcsi és művészi
értékeit, és egyszersmind megtisztítsa
minden salaktól, amely az anyaggal való
első és korántsem könnyű birkózás során,
a túláradó művészi kedv és az alkotás
öröme miatt rátapadt. Arra viszont nem
vagyok hajlandó, hogy elsikkasszak és
feledésbe borítsak olyan értékeket, me-
lyeknek jelenlétét húsz német bíró, csupa
komoly és érett férfiú, tanúsította...

Azt a tényt, hogy a dráma eredeti for-
májában is tragikus hatást kelt, a bírói
ítéletek sem vitatták; csupán abban kétel-
kedtek, hogy vajon a tragikum benyomása
a „közönséges olvasóban" is felébred-e.
Természetesen ezt nem állítom fel-tétlenül!
Mert a „közönséges olvasók" nagy
tömegéhez mindenekelőtt hozzátartozik a
műveletlen ember is, aki magában a
drámában atlétaként lép fel, s a darab
tendenciája épp az ő harsogó gúnykacaja
ellen irányul. (1906)

LEVÉLTILLY
NEWESHEZ

Tisztelt nagy művésznő!
Elbűvölő teremtmény!

Olyan végtelenül sokat köszönhetek
Neked, hogy hasztalan keresem a megfe-
lelő szavakat. Mégis el kell mondanom,
milyen szerencsésnek és boldognak ér-
zem magam, amiért láthattalak és megis-
merhettelek. A legcsekélyebb kétségem
sincs affelől, hogy a Te okos és egyszers-
mind oly madonnaszerű játékod nélkül a
közönség nem fogadta volna ily
türelemmel utálatos darabomat. De hát az
én elismerésemből semmi hasznod.
Nagyon fájlalom, hogy mind a mai napig
még semmiféle méltatást nem láttam az
elő-adásról*. Pedig hát mennyire
szeretném, ha csodálatos teljesítményed
Neked magadnak is szerencsét hozna.
Nem is tudok megbékélni a gondolattal,
hogy most találkoztunk először és utoljára.
Teljes szí

vemből kívánok Neked annyi művészi
sikert és diadalt, amennyi csak emberi
lény-nek osztályrészül juthat.

És miután ennyire adósod lettem, még
egy kéréssel is előmerészkedem. De kér-
lek, ne érts félre. Én nem arra törekszem,
hogy művészeti trófeákat gyűjtsek. Alig
fordult elő, hogy művésznőtől ilyesmit
kértem volna. Azonban végtelenül fájna,
ha édes képed, ahogyan a második felvo-
násban megjelensz, az idő múlásával el-
mosódnék emlékemben. Nincs véletlenül
egy fényképed, amelyik a második felvo-
násbeli ruhádban ábrázol? Ha igen, akkor
bizonyára tudod, kit tehetnél vele nagyon
boldoggá...

Cserébe örökös hálával adózna Neked
csodálód és tisztelőd:

Frank Wedekind

München, 1905. június 4.

*A szóban forgó egyetlen előadás Bécsben
zajlott le, 1905. május 29-én; Karl Kraus alakí-
totta Kungu Poti császári herceget, maga a
szerző Hasfelmetsző Jacket. Lulu alakítóját, a
levél címzettjét Wedekind a rákövetkező évben
feleségül vette



SZÍNHÁZI GLOSSZÁRIUM

Kiegyenlítés

Mindama ütlegeket, melyekkel a sajtó szí-
nészkedésemért elhalmoz, teljes számban
és a maguk teljes erejében tovább-adom a
mai német színészetnek, amely évek óta
alkalmatlannak mutatkozik, hogy a feltörő
német drámaírók műveit ér-vényre
juttassa.

Ibsen

Amilyen igaz, hogy a németek élete drámai
szempontból gyengébb zajlású, mint a
latinoké, éppoly igaz, hogy drámaisága
tízszer erősebb a norvégokénál. A német
vidámság elevenebb, mint a skandináv, a
német szerelmespár tüzesebb és vakme-
rőbb, a német humor élesebb és zamato-
sabb, a verekedés Németországban vére-
sebben ér véget, mint Svédországban és
Norvégiában. Az ibseni „végzet asszo-
nyainak", Rebekka Westnek és Hedda
Gablernek vére nálunk vénkisasszonyok
ereiben csörgedez. E meggyőződésem
miatt tekintettem már húsz évvel ezelőtt is
a legfőbb művészi eszménynek, hogy
egyesíthessem az ibseni emberábrázolás
felülmúlhatatlan művészetét az Ármány és
szerelem éppily utolérhetetlen drámai
technikájával.

Kuriózum

Hiába darabjaimban a leghálásabb szere-

pek: a német színész húsz év óta a félénk
szerelmest adja. Sajnos épp e szerepkör-
ben nem írtam semmit.

Albert Steinrück

A föld szelleme című drámám Lulujában
egy pompás nőpéldányt akartam megraj-
zolni: mi történik, ha egy, a természettől
dúsan megajándékozott l é ny - m é g ha a
társadalom legaljáról származik is - kor-
látlanul kibontakozik olyan férfiak környe-
zetében, akiket józan ész és taIpraesettség
dolgában messze felülmúl.

A nyárspolgáriasan szűkkeblű német
naturalizmus uralma idején az általam
elképzelt pompázatos teremtésből a ter-
mészetellenes gonoszság mintapéldánya

Ulrich Matschoss (Jack), Ingrid Andree (Lulu),
Ursula Lingen (Geschwitz) és Robert Tessen
(Schigolch) a hamburgi 1971-es előadásában

lett, engem pedig éveken átgyalázta, mint
dühödt erénycsőszt, a nők irgalmatlan
inkvizítorát és nőgyűlölő ördögidézőt.

Egy Gertrud Eysoldt színészi zsenijét
azonban még ez a helyzet sem
csorbíthatta. Ellenkezőleg, mindig is az
volt a meg-győződésem, hogy A föld
szellemének elképzelésemhez hű
előadása tíz évvel ezelőtt Gertrud Eysoldt
játéka nélkül csak nemtetszést és erkölcsi
felháborodást kel-tett volna. Eysoldt
asszony éppen azt a fajta nőt és
szépséget játszotta el, aki megfelelt az
akkori berlini irodalmi, és művészeti
korízlésnek. Egyébiránt el sem tudom
képzelni, hogy a brutális, ragadozói
intelligenciát lenyűgözőbben is lehet
ábrázolni, mint azt Albert Steinrück tette
dr. Schön szerepében. Steinrück, ez a
megrázó Gabriel Borkmann, ez a démoni
Solness építőmester színészi energiája
révén sokkal alkalmasabb az aktív és hatá-
rozott, mint a passzív, töprengő jellemek
ábrázolására. Mai drámaírásunk pedig
már nem tartja olyan fontosnak a paraliti-
kus állapotok mennybe menesztését, mint
a kilencvenes éveké, sokkal szívesebben
dicsőíti a tévedhetetlen intelligenciát, a
szenvedélyt és a temperamentumot. Eh

hez pedig már nem álomfejtő színészekre,
hanem színészi energiákra van szükség.
Ha Albert Steinrück szabad kezet kap,
egyike legnagyobb reménységeinknek.

A csalhatatlanok

Midőn véget ért a német naturalizmus
nyárspolgári rémuralma, a kritika jaj-
veszékelésben tört ki: „Íme, a német
dráma nyomorúsága és halála!" Hát per-
sze! Az uraknak ismét újonnan kellene
tanulniok a szakmájukat, csak még fogal-
muk sincs róla, mit is kellene megtanulni.

Dilettantizmus

Minden nemzet irodalmi szellemeinek
színe előtt -- és azt hiszem, ma már talán
külföldön is meghallják a hangom - e
sorokkal a német színész céhbeli tisztes-
ségéhez apellálok:

Öt év óta, bármelyik német színházban
lépek is fel valamelyik drámámban, a
színészek elismerést és dicséretet zsebel-
nek be az általam végzett munkáért,
amelyre ők rá sem hederítenek. Ot év óta
írja minden szerepem kapcsán az egész
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kritika, hogy bármelyik színész hasonlít-
hatatlanul jobban eljátszaná, én pedig a
szerepben nyomorúságos, tehetségtelen,
tolakodó dilettánsnak mutatkozom. Mos-
tanáig egyetlen színésznek sem jutott
eszébe, hogy erről az állításról szóban
vagy tettben véleményt mondjon. Nem is
akarok én vitatkozni a kritikával, nem kí-
vánhatok magamnak jobbat, mint hogy a
legteljesebb mértékben igaza legyen - ám
akkor, igen tisztelt színész uraim, bizo-
nyítsák be végre, hogy joguk van minde-
nütt, ahol fellépnek, az én rovásomra dí-
cséreteket gyűjteni. Ugyan játsszanak
már el egy csonkítatlan „hőstenort", egy
Nicolo királyt, egy Keith márkit, egy Castí-
Piani márkit. Azt hiszik, dícséretére válik a
német színművészetnek, hogy egy drá-
maíró kénytelen maga alakítani saját fő-
szerepeit, ha nem akarja, hogy a kritika
előadhatatlan könyvdrámák gyámoltalan
szerzőjeként tegye nevetségessé? Ugyan,
válaszoljanak már egyszer erre a kérdés-
re!

Igaz, újabban sikerült igazolást találniuk
előkelő kényelmességükre. Azt állították
tudniillik: drámáim oly üresek és sekélyek,
hogy egyetlen nézőt sem érdekelné-nek,
ha pénzéért nem részesülne abban a
különleges szenzációban, hogy láthat egy
drámaírót, amint teljesen alkalmatlan di-
lettánsként ágál a színpadon. Továbbá azt
is híresztelik, hogy darabjaim előadását
csak akkor engedélyezem, ha magam
játszhatom bennük a főszerepet. Mostan-
tól kezdve ez már nem segít önökön.
Ezennel felszólítom önöket: mutassák

Lulu. Rendezte Peter Zadek

meg végre, miképp domborítják e szere-
peket művészibben és hatásosabban,
mint az tőlem kitellett. És ha ez sikerült,
akkor, de csak akkor, nem bánom: ócsá-
roltassanak engem továbbra is, az önök
nagyobb dicsőségére.

Ha e felhívásról nem vennének tudo-
mást, akkor mindenki tudja majd, miként
vélekedjék önökről.

A közönség kedvére

Amikor a minap Düsseldorfban felléptem,
a színészek körében általános fejcsóválást
és vállvonogatást arattam, amiért nem
nyelem le az r hangokat, amiért nem
fordítok hátat a közönségnek, és amiért
nem fátyolozom el tüllfüggönyökkel a da-
rabjaimat. Egyszóval, amiért abból a bar-
bár feltételezésből indulok ki, hogy a kö-
zönség látni és hallani is akar valamit a
pénzéért. Mellesleg valóban az a meggyő-
ződésem, hogy irodalmi színházunk húsz
év óta először is túl kevéssé színház,
másodszor túlságosan is irodalmi. Az a
meggyőződésem, hogy az irodalmi szín-
ház húsz év óta túl kevés élvezetet és
szórakozást nyújt. Ezért irtózik tőlem vala-
mennyi sznob és művészeti filiszter.

A rutinos színészek színészi rutinja azzal
bűvöli el a közönséget, hogy minden aka-
dályt egyszerűen piros ceruzával eltávolít,
és csak a megmaradó laposságokat
játssza el. Az ünnepelt nagy színészek
másképp járnak el: ők minden egyes
akadály-nál leállnak, mintha herkulesi
munka várna rájuk, és a véget nem érő
szünetek

valóságos orgiáiban élvezkednek. Mikor
és hogyan jutnak célba, csöppet sem ér-
dekli őket. Hiába, a naturalizmus olyan
türelmet sulykolt a közönségbe, amely a
legjobb nadrágtartónál is eltéphetetlenebb.

A színikritika

Magam a kritika egyre nyilvánvalóbb ér-
zéketlenségéből csak egy tanulságot vo-
nok le: tisztességesebben kellene megfi-
zetni. Az egész óriási színházi iparban,
ahol a személyiségi értékeket mindenütt
műértő módon honorálják, a kritikus az
egyetlen, akit napszámosként vagy ak-
kordmunkásként kezelnek és intéznek el.
Megannyi konkrét példát tudnék idézni
arra, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy
egy kritikust a lapja tisztességesen
megfizetett, az illető tisztességesen is írt.

Ezért, ha valaki úgy érzi, hogy a kritika
méltánytalanul bánik vele, soha ne magá-
ban a kritikusban keresse az okot, hanem
az újságban, amely az illetőt alkalmazza.
Tudom, micsoda felháborodást kavarok
majd ezzel az állítással, pedig gazdasági
szempontból talán mégis igazam van.
Egyszerűen meg kellene tiltani, hogy az
általuk kritikusként foglalkoztatott írónak az
újságok ne biztosítsanak olyan életszín-
vonalat, amely szellemi tevékenységének
megfelel. Ha egy újság vét e követelés
ellen, magam minden körülmények között
mindig az újságot fogom hibáztatni és nem
a kritikust. Más szóval nem azt kérdezem
majd: miféle szellemi biztosíték van a
közzétett vélemény elfogulatlanságára?-
mivel kollégák és egy szakmához tartozók
között ez a kérdés teljességgel
megengedhetetlen, és csak terméketlen
személyi civódásokhoz vezethet. Annál
nyomatékosabban és kérlelhetetlenebbül
kérdezem azonban: miféle anyagi biztosí-
ték van a közzétett vélemény elfogulatlan-
ságára?

Ha egy újság kinyomtatja egy kritikus
referátumát, ezzel, nézetem szerint, ma-
gára vállalja azt a becsületbeli kötelessé-
get is, hogy kritikusa jól érezze magát
állásában, és honorálása nyilvános bizto-
sítékot nyújtson ama veszély ellen, hogy
személyes mérgét és hivatásbeli fásultsá-
gát a közvéleményt megtévesztve kritikái-
ban juttatja érvényre.

Egyébiránt, mivel a színikritika a napi-
sajtó számára teljességgel nélkülözhetet-
len, mivel átfogó előképzettséget igényel
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(magam például soha nem tudnék kritikusi
posztot betölteni, mivel nem rendel-kezem
a szükséges irodalmi tudással), s mivel
aránylag kevés jelölt jöhet kritikus-ként
számításba - Németországban jelenleg,
becslésem szerint, mintegy ötszázan
lehetnek-, mindezen okoknál fogva a
kritikának, szerintem, módjában állna,
hogy diktálja azokat az árakat, amelyek
alatt nem hajlandó munkatársi kapcsolatra
lépni.

Parforce rendezés

A kifejezés Wilhelm von Scholztól szár-
mazik, akinek e helyütt nyilvánosan kö-
szönetet mondok érte.

A parforce rendező olyan ember, aki a
legerősebb drámai alkotástól sem hagyja
háttérbe szorítani magát.

Egyik színdarabom előadásán a parforce
rendező attól tartott, hogy az egyik
leghatásosabb jelenet mégiscsak árnyékot
borít rá. Mit lehet tenni? Úgy segített
magán, hogy a legcsekélyebb ok nélkül
egy eleven, hús-vér szamarat állított a
színpadra. A kísérlet fényesen sikerült.
Darabom megbukott, de a csacsit minden
kritikus az egekig magasztalta. (1910)

P E T E R Z A D E K

L U L U
EGY SZÖRNYTRAGÉDIA

Az én témám mindig is a vágy volt.
Azoknak a színdaraboknak, amelye-
ket különösen szeretek, melyekkel
különösen azonosulni tudok, több-
nyire ez a téma áll a középpontjában.
A Ye rma - a szülés utáni vágy. Az Elve-
szett i dő - vágy a szerelem védettsége
után. Az Othello - a tiszta szerelem utáni
vágy és így tovább. Wedekind Lulujában
is egy nagy vágyról van szó, a vágyról,
hogy a szerelmet szabadon és a maga
teljességében kiélvezhessük - és persze
a megfelelő büntetésről, melyet a társa-
dalom ezért kiszab. Wedekindet is meg-
büntették, cenzurázták, ostorozták ezért a

Jelenet Zadek Lulujából

vágyáért, s az olyan szabad szellemek
vették védelmükbe, mint Karl Kraus.

A darabnak ebben a legeredetibb, leg-
tisztább ősváltozatában valamennyi ké-
sőbbi változathoz képest egy alapvető
különbséggel van dolgunk: ebben az első
változatban, melyet Wedekind majdnem a
Tavasz ébredésével egy időben írt, Lulu
inkább áldozat még, semmint tettes. A
femme fatale művi köpenye még nem hullt
rá e gyermek asszony megrendítő
igazságára, és így a férfiak elleni vád sem
olyan felszínes, minta későbbi változatok-
ban és a feminista nők értelmezésében.
Az általunk játszott Lulu-dráma lényege
egy gyermek igyekezete, hogy megtalálja
az igazi szerelmi beteljesülést. És mivel
ilyesmi -- ahogy mi, okos és civilizált kriplik
pontosan tudjuk - nem létezik, a gyermek
inkább hagyja lemészárolni ma-gát,
semhogy lelke legmélyebb vágyát alkuba
bocsássa.

A darabot a második világháború utáni
korba, az ötvenes évek elejére helyeztük.
Ebből adódik ugyan néhány zavaros moz-
zanat, de szerintem ez nem számít; szá-
mos mozzanat viszont döbbenetes felis-
meréseket közvetít.

Wedekind az egészet szörnytragédiának
nevezte. Hiába, az íróknak is -- sőt éppen
nekik - joguk van hozzá, hogy legtitkosabb
vágyaikat, érzelmeiket rög-eszméiket
megvédjék a nyilvánosság elől. Ha
Geschwitz grófnő szörnyeteg, minek
nevezzük akkor egy Regant vagy egy
Hedda Gablert? A szörny alighanem We-
dekind, amiért ilyen pontosan felismerte és
ennyi együttérzéssel ábrázolta világunk
rettenetét és bujaságát. (1988)

KORTÁRSAK
WEDEKINDRŐL

Alfred Kerr

Még emlékszem a jelenetre, ahogy a ki-
lencvenes évek közepén novellákat olva-
sott fel. Idősebb hölgyek és urak remegő
lábbal menekültek. De ő csak olvasott
tovább, rendíthetetlenül, önmagába zárt
nyugalommal, mint egy asszír bálvány.
Még hallom az ottmaradtak apró hörgé-
seit, elfojtott visongását. A „Russalka her-
cegnő"-ből olvasott. Miben rejlett a komi-
kus hatás? Miben rejlik Wedekindnél oly
gyakran? Abban a magától értetődő mód-
ban, ahogy a szokatlant ábrázolja. (1912)

Bertolt Brecht

Legnagyobb teljesítménye saját személyi-
sége volt. Akár egy lármás diákok százai-
val teli terembe lépett be, akár egy szo-
bába vagy egy színpadra - a maga sajá-
tos testtartásával, előre szegezett, éles
metszésű vaskoponyájával, kissé gör-
nyedten, kissé sután és félelmetesen -,
azonnal csend lett. Noha nem játszott
különösebben jól, és a saját szövegét sem
tudta mindig, személyisége minden zugot
betöltött. Ott állt rútul, brutálisan, vesze-
delmesen, rövidre nyírt vörös hajával,
zsebrevágott kézzel, és az ember meg-
érezte: ezt a fickót semmilyen ördög meg
nem rendítheti. Mint cirkuszigazgató (A
f ö l d sze l l em éb en ) vörös frakkban, kezé-
ben ostorral és az oroszlánszelidítő piszto-
lyával kilépett a függöny elé, és többé
soha senki nem feledhette el ezt a fémes,
kemény, száraz hangot, ezt a vasba met-
szett faunarcot, a merev, szigorú vonáso-
kat és középen a mélabús bagolyszem-
párt. (1918)

Összeállította
és fordította: Szántó Judit


