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VÁLASZÚTON A POLITIKAI SZÍNHÁZ
Berlini napló

Még színházba sem kell menni Berlinben
ahhoz, hogy kiderüljön: néhány hónap
alatt az Atlantisz sorsára jutott az a bizo-
nyos, NDK-szerte emlegetett Glasnost In-
sel, ahogyan a társadalom bírálatának
különleges előjogával és sajátos
eszközeivel felruházott színházi életet
nevezték. Vagy, ha nem is süllyedt el,
november óta elsodorták a politikai
forgószelek, átcsaptak fölötte a hírlapi és
parlamenti viták hullámai. A felpergetett
események és a várható fejlemények
folyamatában már szó sincs arról, hogy a
színpad volna a nemzeti önismeret
legfontosabb fóruma, a társadalmi
megújulás szinte egyetlen szócsöve, ahol
az ország polgárait foglalkoztató politikai
és egzisztenciális kérdések - közvetett
formában, de közvetlen hatással -
megfogalmazódnak.

Magam, amikor ugyanebben az időben,
ez év májusában, a nyugat-berlini Thea-
tertreffen vendége voltam, mindenekelőtt
a változásra voltam kiváncsi. Persze, meg-
vallom, nemcsak, sőt nem is elsősorban
az éppen csak meginduló színházi válto-
zásokra, hanem az emberi-állampolgári
tudat, a közvélemény és az azt alkotó

Van Harten, szerző és színész

magánvélemények drámai erejű átalaku-
lására. Ennek tükröződését és az ezt for-
máló, befolyásoló művészi törekvéseket
kerestem, vizsgáltam - már amennyire
lehetőségeimből és helyismeretemből
futotta - a két Ber l in színházaiban.

Az a józan ész számára egyedül elfo
gadható, a kettéosztott városban mégis
szenzációszámba menő helyzet, miszerint
a (szakmabeli) közönség is viszonylag
szabadon közlekedik a Schaubühne és
Deutsches Theater között, egyrészt azt
eredményezi, hogy a nyugat-berlini ér-
deklődés következtében kibővült a másik
Berlin színházainak potenciális közönsé-
ge, és így elhalasztódik a fenyegető krízis;
másrészt azt, hogy az NDK berlini színhá-
zainak számolniuk kell a város másikfelé-
ben működő konkurenciával. Ma még a
jegyárak közötti óriási különbség kelet
felé billenti a mérleget, és a feltűnő arány-
talanságon az áttelepülő vagy átlátogató
NDK-polgároknak kínált (ideiglenes) ked-
vezmény sem segít. De holnapra vagy
holnaputánra a „szocialista tábornak" e
az előnye is megszűnik, és más árakk I
együtt a jegyárak is alighanem kiegyel
tődnek. Az NSZK-ban érvényes támog
tási rendszer általános bevezetése pedig

valószínűleg egyenlő esélyekhez juttatja
majd a Deutsche Opert és a Staatsopert, a
nyugati Schiller és a keleti Gorkij Színhá-
zat.

Ez a perspektíva egyszerre biztató is,
fenyegető is. Hiszen köztudott, hogy az
NSZK-ben milyen nagyvonalú, ötvenhat
százalékban régionális támogatás bizto-
sítja a színházak megfelelő, esetenként
irigylésre méltó működési feltételeit; az
évi 1,9 milliárd márkás közösségi
ráfordításból egyedül a frankfurti városi
színház-nak százmillió jut. A kérdés csak
az, hogy az egységes Németország az
eddig szubvencionált hetven NSZK-beli
színházon kívül képes lesz-e átvállalni az
NDK európai mértékkel mérve is
rendkívül sűrű színházi hálózatát,
hatvannyolc társulat gondját és
támogatását. Az NDK vezető
kultúrpolitikusa mindenesetre kijelentet-
te: egyetlen színházat sem fognak
bezár-ni, felszámolni. De a leendő helyi,
tartományi, városi önkormányzatok
nevében felelősséggel ma senki sem tehet
ígéretet, és főként nem ígérheti az
önmagukat túl-élt struktúrák, a
megmerevedett társulati rendszer
fenntartását.

A piaci viszonyok megjelenése, a kon-
kurenciaharc, a bevételorientált műsor-
politika nyilvánvalóan új helyzetet teremt
a német színházi életben. Ennek bizonyos
jelei az NDK-ban már most, a piacgazda-
ság létrejötte előtt is érzékelhetők. Először
is tágabbra nyitották a kapukat a hajdan
kiátkozott, lenézett nyugati kommersz si-
kerek előtt, és immáron az NDK-nézők is
megnézhetik színpadon a filmről, tévéből
ismert felnőttmeséket, A kaktusz virágától
a Shirley Valentine-ig. Ennél is megle-
pőbb, hogy a Köztársaság Palotájában
mostanában Erotic gálaműsorra és
transzvesztita show-ra toborozzák a kö-
zönséget. Mindez azonban üzleti, és nem
művészi probléma.

Ideológiai patthelyzet

A valódi - dramaturgiai, esztétikai -
kihívást a pártállam összeomlását követő
ideológiai patthelyzet jelenti. Azon a né-
met színház jelenlegi helyzetét és az egy-
ségesülő Európában betöltendő szerepét
taglaló vitán, amelyen részt vettem, töb-
ben a korábbi ellenségkép megszűntéből
vezették le az elkerülhetetlen eszmei vál-
tozásokat. Valójában azonban - ameny-
nyire alkalmi látogatóként megítélhettem
- az NDK színházművészeinek legjobbjai
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George Tabori: Main Kampf. Klaus Manchen
é s Götz Schubert

már régen nem a kapitalizmus kísértetei
ellen harcoltak, és az NSZK színpadain
sem a kettészakított országban élő kom-
munisták képviselték a legyőzendő szín-
padi ellenfelet. A német színház politi-
kuma (néhány tiszavirág-életű termelési
darabon, színpadi vezércikken kívül)
mindkét térfélen sokkal inkább a fasiz-
must, a totalitárius rendszer társadalmi
következményeit, az elidegenedett
társa-dalmi struktúráknak és a
manipulációnak az emberi kapcsolatokra,
az egyénre gyakorolt hatását analizálta.
A közös gondolatoknak a
mindennapokat is meghatározó érvénye
táplálta a legjobb művészek, mint például
Heiner Müller vagy Alexander Lang
politikai elkötelezettségét, a színpad és
a nézőtér már nem is titkos, sőt egyre
akadálytalanabbul működő meta-
kommunikációs mechanizmusát. Az „át-
meneti társadalomban" - Volker Braun
adta egyik darabjának ezt a jelképes ér-
telmű címet - ez a szellemi ellenállásból
fakadó áramforrás fokozatosan kimerült.
A nyílt szó és a történelmi cselekvés lehe-
tőségeitől megtáltosodott néző ma már
nem éri be közismert igazságok
kimondásával. Nyílt, egyszersmind
sokkal bonyolultabb, eligazító
állásfoglalást, újonnan megfogalmazott
igazságokat vár a szín-

padról. Tizenhárom év - bár mindössze
százhatvanegy előadás - után lekerült
műsorról a torokszorító évek legharsá-
nyabb politikai slágere, Majakovszkij Gőz -
fü rdő j e is. Az áthallásokért nemrég még
oly hálás közönség most már nem éri be
ennyivel.

Egy évvel ezelőtt, Berlinből hazatérve,
még teljes meggyőződéssel és lelkese-
déssel számoltam be a politikai színház
rehabilitációjáról (SZÍNHÁZ, 1989. július).
Az idei változások után, a Theatertreffen
tapasztalatait is öszegezve, már nem a
politikai színház teljesítménye, hanem
életképessége, társadalmi és esztétikai ér-
vénye vált Berlinben kérdésessé. Van-e
igény és van-e lehetőség napjainkban, az
egységesülő Európában politikai színház-
ra, vagy az ellenállás korszakának alko-
nyán végérvényesen győz a piac, a művé-
szetekben sohasem kompetens számbeli
többség alig kendőzött ízlésterrorja, és
monopolhelyzetbe kerül a szórakoztató
színház? Vagy sikerül megtalálni a
katartikus hatású cselekvő színház új
útjait, kialakítani az agitatív, közvetlen
politizáló program helyett az új korszak
konfliktusaival szembenéző, azokat
ütköztető, eszméltető színházat?

Valójában a politizáló színház nem
szűnt meg. Megkockáztatnám, hogy ak-
tuálisabb és aktívabb, mint valaha. A
Theatertreffen programjának első olda-

Ián olvasható, hogy az 1989. október 3-i
drezdai események - a főpályaudvaron
történt atrocitások - után az állami szín-
ház társulatának tagjai hat héten keresztül
minden áldott este kiléptek szerepükből,
és a színpadon kollektívan állást foglaltak
az akkori állami és pártvezetéssel szem-
ben, az igazság nyilvánossága mellett.
Pontokba foglalt, a jogokat és kötelessé-
geket soroló határozatukfelolvasása után
pedig vitára invitálták az aznapi előadás
nézőit. A berlini színházak - köztük az
előadásaival a közelmúltig a leghatáso-
sabban politizáló Gorkij Színház - vasár-
napi matinékon irodalmi montázsműso-
rokkal, hazai és szovjet memoárok, bör-
tönnaplók tolmácsolásával szóltak arról,
amiről dráma vagy komédia még nem
született, de ami a közönséget (feltétele-
zésük szerint) minden klasszikusnál vagy
szórakoztató darabnál jobban érdekelte.
Csakhogy az áramszünetben jól használ-
ható mécsesek eleve kis körben és csak
ideig-óráig világítanak. Az efféle színház-
pótló pódiumattrakciók a továbbélő cen-
zúrának és a politikai okokból késleltetett
könyvkiadásnak köszönhették létjogo-
sultságukat. Amint a naplók, levéltöredé-
kek nyomtatásban is hozzáférhetők, az
efféle felolvasások színpadi érvénye má-
ris ellobban.

Itt is, ott is agit-prop

Mint ahogy eleve anakronizmussá lett a
tegnap még széles körben vitatott, ese-
tenként a betiltás határáig elmerészkedő,
közvetlenül politizáló előadások többsége
is. Volker Braun 1970-ben írott, Lenin ha-
lála című, a Berliner Ensemble-ben csak
1988 óta játszott darabjától naivan még
ma is azt vártam, hogy általa a megjelení-
tett történelem metaforává, a jelen tanító-
mesterévé válik. Ezzel szemben kiderült,
hogy egyelőre csak szemináriummá, ha
nem panoptikummá merevedett, amely-
ben a névvel felruházott és szimbolikus
figurák mellett Krupszkáját és a bolsevik
párt történetének néhány kevesbé ismert
fő- és mellékszereplőjét szemlélhetjük.
Braun darabját nem véletlenül zárták el a
nyilvánosságtól akkor, amikor Trockij
színpadi megjelenése, Leninnel, Sztálin-
nal lefolytatott vitája, az utódlás körüli
harcok és intrikák leplezetlen bemutatása
a politikai pikantériánál is többnek: a de-
mokratizmus melletti merész kiállásnak
számított. Mára azonban nemcsak az író-
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nak a létező szocializmus megreformálha-
tóságába vetett hite, de az agit-prop szín-
ház nyelvezete és egész kelléktára is túl-
haladottá vált. A Christoph Schroth ren-
dezte előadás nemegyszer monumentális,
többnyire dinamikusan működtetett
látványeszközei túlságosan szorosan kö-
tődnek egy anakronisztikus, sematikus
mozgalmi mitológiához, a felhasznált zenei
közhelyek enyhén untatnak. A maszkkal
elidegenített figurák pedig nem a fehérre
festett arcokat keretező vörös kontúr
révén, hanem színpadi létük plakátsze-
rűsége által különböznek a hús-vér embe-
rektől.

Soha még ilyen üresnek nem láttam a
Berliner Ensemble nézőterét, mint ezen az
estén. Igaz, a foghíjas széksorokban ülő
kevesek-meglepetésemre-lelkes, majd-
nem tüntető tapssal fogadták a művészileg
alig értékelhető, színészileg is gyenge,
megkésett politikai demonstrációt.

Agit-prop színház azonban, a közhiede-
lemmel ellentétben, nemcsak Keleten,
Nyugaton is létezik. A Nem én voltam,
Hitler tette... című színpadi vitairat és vízió
sem az idén, sem korábban nem szerepelt
a Theatertreffen programjában.
Figyelmemet a Freie Theateranstalt min-
denfelé látható, a produkció nemzetközi
sajtóvisszhangját idéző szöveges plakátja
keltette fel, amely minta berlini színházak
legrégebben futó műsordarabját, az ezer-
háromszázadik előadáson túljutott pro-
dukciót hirdeti. A külvárosi bérház második
udvarának harmadik emeletén mű-

Az Ulrike Meinhof táncszínházi előadása

ködó színház az „off-off Kurfürstendamm"
intézmények közé sorolható. A ruhatárban
- a korábbi tapasztalatokon okulva,
biztonsági okokból - a nézők-nek nemcsak
az aktatáskáját, a zakóját is elveszik. A
színháztulajdonos Van Harten, aki a
Schaubühne valóban világot jelentő
deszkáit cserélte fel az alternatív színház
apostolainak valószínűleg nem is olyan
nagyon száraz kenyerével, ezúttal szerző
és főszereplő egy személyben. Dokumen-
tumdrámája Hitler barátjáról és jogtaná-
csosáról, a lengyel zsidók elhurcolásában
és lemészárlásában főbűnös Hans Frank-
ról, gyilkosságairól, börtönbeli megtéré-
séről és a felelősség elhárításáról szól. De
valójában ez csak a kínosan laza szerkeze-
tű, széteső darab első, legélesebben meg
világított szintje; lényege a XX. századi
emberben azóta is megbújó agresszív,
fasiszta, rasszista ördög tetemrehívása.

A politikai cél nemesebb, mint az iro-
dalmi anyag; Van Harten torokszorítóan
szuggesztív játéka hatásosabb,, mint a
konvencionálisan avantgárd színpadi
megjelenítés. Provokatív politikai színhá-
zat láttunk, amelynek hatása alól az érin-
tettek, a túlélők semmiképpen nem von-
hatják ki magukat. Az előadás művészi
szuggesztiója azonban ahhoz nem elég
hogy a történelem által megkímélt új
nemzedék is a miénkhez hasonló intenzi-
tással vagy legalábbis a témához illő
megrendüléssel élje át a látottakat.

Hitler és Meinhof

Akárcsak a Freie Theateranstalt nézőte-
rén, a kelet-berlini Gorkij Színházban,
Mein Kampf előadásán is többségben
voltak azok, akiknek az egész hitleri éra -
történelem. De ezúttal sem az író, George
Tabori, sem a rendező, Thomas Langhoff

nem törekszik a gyűlölet szítására. Tabori a
konvencionális antifasiszta agitáció he-
lyett-tendenciózusan nevettet. Ha nem is
érzem teljesen megalapozottnak a színla-
pon szereplő „bohózat" minősítést, tény,
hogy a nézőtéren időről időre végighul-
lámzik a nevetés.

Az egyik kritika címében szónoki kér-
désként vetette fel: „Hitler mint ember?"
És Thomas Langhoff előadásának vála-
sza: ez a Hitler, a munkanélküliek bécsi
szállásának hajdani, nyomorult lakója, a
gátlásos éhenkórász és elvetélt festő foko-
zatosan válik mind agresszívebbé, mások
jóságát aljassággal viszonzó szörnyeteggé.
Tabori darabjának egyébként sem ő a hőse,

hanem az a Slomo Herzl, a szépre, jóra,
kultúrára fogékony, szegény zsidó könyv-
ügynök, akinek szolidaritásérzéke és meg-
bocsátó öniróniája belengi az egész dara-
bot. És aki a maga esendőségével, huma-
nizmusának példájával legfeljebb a jó-
szándék kudarcát demonstrálhatja.

A brémai szí háznak a közvéleményt is
megosztó táncprodukciója, a Theatertref-
fen talán legnagyobb művészi sikere
nyíltszíni provokáció. A zsarnokságnak, a
manipulációnak nemigen vannak öntuda-
tos védelmezői. Az Ulrike Meinhofról ké-
szített táncjáték ezzel szemben - az alko-
tók lagymatag tiltakozása ellenére is -
lényegében a terroristák (ha nem is a
terrorizmus) dicséretét, az antikapitalista
forradalom apoteózisát hirdeti. És ez már
sokunkban keltett (jogos) megütközést.
Különösen, amíg nem hallottuk a kom-
mentárt... A hős részletesen e/táncolt
életrajza - a társadalmi igazságtalanságok,
a képmutatás ellen vívott harc, a
börtönben elszenvedett megpróbáltatások
felidézése - önmagában sem lehet
politikamentes De Ulrike életrajzírója és a
tánckompozíció dramaturgja, Mario Krebs
nem is törekedett erre. Ellenkezőleg, a
több alakban megjelenített hőssel való
feltétlen zolidaritás jegyében a librettó még
ki is élezi a hős és az őt szárnyra bocsátó
polgári világ, az amerikanizálódás
veszélyét kivédeni képtelen német
társadalom fojlyamatos konfliktusát. Így az
előadás érzeImi hatása éles ellentétbe
került a polgári közönség nagy részének
tapasztalatával és racionális-morális íté-
letével is.

A siker ugyanakkor kirobbanó. A rende-
zés és a koreográfia (Johann Kresnik
munkája) látványos és magával ragadó, a
német szakkritika is csak szuperlatívu-
szokkal méltatja. A jelenetről jelenetre
megújuló színpadkép szín- és formagaz-
dagsága, a jelmezek és kellékek pompája
nem mindennapi tervezői fantáziáról és az
ötletek tökéletes kivitelezését lehetővé
tevő bőségről tanúskodik.

Az ünneplő közönség lelkesedése már-
már elhitetné velem, hogy csupa intellek-
tuális terrorista, megkésett lázadó között
ülök. Hogy 19 8-at írunk. Azután a sajtó-
konferencián kiderül: a dilemma, ami ár-
nyékot vetett elragadtatásomra, másokban
is felmerült. Olyannyira, hogy az alkotók
célszerűbbnek vélték politikai mentő-övet
hajítani nősüknek, és kifejtették: az
előadás nem a terroristákért, hanem az
áldozatokért komponált rekviem, amely
felmutatja, hogy Ulrike Meinhof valójá-
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ban a társadalmi körülmények szorításá-
ban került a járhatatlan, végzetes útra. A
történet egyébként sem tapad szorosan a
hősnő biográfiájához, inkább sorsának
metaforikus motívumait állítja előtérbe.
Hogy az érvelés sántít, egy jellemző tény-
ből is kiderül: a Theatertreffen legna-
gyobb sikere, a brémai Ulrike Meinhof
még képernyőre sem kerülhetett szülő-
földjén.

Thália vajúdik?

Attól tartok, önkényesen válogatott pél-
dáim némileg meghamisítják az összké-
pet. Azt a látszatot keltik, mintha már
megkezdődött volna Berlinben Thália va-
júdása, mintha valóban születőben lenne
az újfajta német politikai színház. Holott
egyelőre a Theatertreffen sokszoros szak-
mai szűrőn átment, színvonalas előadá-
sainak többsége is kerüli az eldöntetlen
kérdéseket, a megoldatlan, égető konflik-
tusokat. Még a drámairodalom fenegye-
rekei, színpadi anarchistái is beérik a klas-
szikus művek előadási konvencióinak
szétrombolásával, mint Frank Castorf
tette Lessing Miss Sara Sampsonjával;
vagy a színpadi konstrukció artisztikumá-
nak kultuszával, mint Achim Freyer, a
bécsi Burgtheater látványosan stilizált és
mesterien koreografált Woyzeckjének
festő-rendezője.

Évekkel ezelőtt a nyugat-berlini színház-
nak a Schaubühne adott színháztörténeti
rangot. Az idén a Theater Heute évad végi
mérlege szerint az arénából ékszerdoboz
lett, és a színház ezoterikus műsorpolitiká-
jával elérte, hogy közönsége elfogadja:
művészet az, ami untat. De mivel ezt senki
sem ismeri be, a színház közönsége épp
olyan kitartóan, lelkesen látogatja a ré-
gieknek nyomába sem érő előadásokat,
mint korábban, és „aki felébred, tapsol".
Michael Merschmeier iróniáját sem meg-
erősíteni, sem vitatni nem merem. De
Marina Cvetajeva A főnix című, az öreg
Casanováról szóló színpadi kompozíció-
ját, a nyolcvanöt esztendős Minetti juta-
lomjátékát, megvallom, nekem sem sike-
rült élveznem. Az előadásból hiányzott az
igazi feszültség, az agg és roskatag szí-
nészből pedig a feltámadni képes Casa-
nova varázsa.

Talán csak e dráma címében rejtőzik az
ígéret, hogy a közelmúltban oly sok él-
ményt kínáló, közvéleményt formáló né-
met színház az új történelmi szakaszban
főnixként fog feltámadni.

Katalin Saád: A Message for Kaposvár
The author - a former member of the
company - voices certain reservations
about the present state of one of our
outstanding theatres, the Csiky Gergely
Theatre of Kaposvár.

School revolution
In contribution to the violent disputes
about Hungarian theatre education, we
publish a calendar of the events, Judit
Csáki

'
s interview (Fire-Fighting) with

László Babarczy, the newly appointed
vice-dean of the Theatre Academy, Enikő
Tegyi's conversation (Mosque in the Gol-
gotha Street) with director and peda-
gogue József Ruszt and István Nánay's
article - Beyond the Wa//s - about some
new initiatives in theatre education.

Another bunch of writings is devoted to
the 1949 nationalization of Hungarian the-
atres. We publish under this heading
three contributions: Emil Sivó

'
s Was /t Not

Worth the Trouble? György Székely's The
Right and the Wrong Sides of
Nationalization and István Egri's The Year
of the Big Change.

Nikolai Erdman: Lettersfrom the Banish-
ment
Following a recent Soviet publication, we
present for the first time in Hungary a
selection of letters written by the famous
Soviet playwright Nikolai Erdman in the
course of his exile in Siberia.

Péter Molnár Gál: An Unsociable Man
This essay written in a highly personal
vein is about the great Russian actor
Vladimir Vissotzki.

Tamás Tarján: Kazimir and Kelemen
A review about Ludvig Holberg's comedy,
The Pothouse Politician, a summer pro-
duction directed by Károly Kazimir at the
Theatre in the Round.

Gábor Szigethy: Objects
With the help of some keepsake objects,
the author calls up the memory of the
legendary figures of actors Éva Ruttkai
and Zoltán Latinovits.

István L. Sándor: The Theatre of a
Disintegrating Culture
In the context of the Kazincbarcika Festi-
val of Amateur Theatre the author enu-
merates some basic problems of the pre-
sent state of our cultural life.

Josette Féral: Imagination Is Also a
Muscle
An interview with world-famous French
director Arine Mnouchkine, first published
by The Drama Review.

Anna Földes: Political Theatre on the
Crossroads
An analysis of some characteristic perfor-
mances recently seen in both parts of
Berlin.

75 évvel ezelőtt, 1915. szeptember 28-án
született Georgij Alekszandrovics Tovsz-
tonogov, korunk kimagasló rendezőinek
egyike. Pályája kezdetén szülővárosában,
Tbilisziben, később Leningrádban dolgo-
zott, 1956-tól tavaly bekövetkezett halá-
láig a Leningrádi Gorkij Drámai Színház
főrendezője volt. Színháztörténeti jelentő-
ségű rendezései többek között: Vis-
nyevszkij: Optimista tragédia (1955-58),
Gorkij: Barbárok (1959), Kispolgárok
(1966), Gribojedov: Az ész bajjal jár
(1962), Csehov: Három nővér (1964), Go-
gol: A revizor (1971). A revizort 1973-ban
a budapesti Nemzeti Színházban is meg-
rendezte. Magyarul megjelent könyvei: A
rendező hivatása (1967), Gondolataim
kőre (1975).

8. Sztukalov: J. Lebegyev A ló tört é - n
e t e című Tolsztoj-műből készült zenés
drámában. A Leningrádi Gorkij Színház
tíz évvel ezelőtt Magyarországon is lá-
tott, Georgij Tovsztonogov rendezte elő-
adása a foltos lóról, akit mássága miatt
megaláznak és kikőzősítenek, annak ide-
jén csaknem a betiltás sorsára jutott.


