
MAX REINHARDT

tven éve hunyt el Max Reinhardt, a huszadik századi
színház egyik legjelentősebb színházformáló egyénisége.
Színész és rendező, színigazgató és színházpedagógus
volt egyszemélyben; előadásai, színházi újításai nemcsak
a német színház fejlődését határozták meg, hatása

kiterjedt Európa országaira és Amerikára is. Produkciói kisebb-
nagyobb megszakításokkal csaknem harminc éven keresztül
Budapesten is rendszeresen láthatók voltak. Halálának ötvenedik
évfordulóján nagyszabású kiállítással és tudo-

mányos tanácskozással emlékeznek rá a Bajor Gizi Színészmúzeumban.
A mágus álma című kiállítás, amelyet az Osztrák Kulturális Központ és a
Magyar Színházi Intézet rendez, március 27-én, 11 órakor nyílik meg. A ki-
állításhoz kétnapos nemzetközi Reinhardt-szeminárium kapcsolódik.
Folyóiratunk Reinhardt néhány munkatársának visszaemlékezései-
ből, illetve Thomas Mann emlékbeszédéből készített összeállítással
emlékezik a nagy német színházi emberre, s írásaiból tallózik új rovata
bemutatkozó összeállításában Fodor Géza is.

Hugo von Hofmannsthal

Ha Reinhardt művészi tevékenységének öt vagy
tíz esztendejét áttekintjük, az alkotó cselekvés-
nek és a stílusbeli kötetlenségnek olyan
gazdagsága tárul elénk, ami
szinte már nyugtalanító.
Életének és munkássá-
gának egy szakaszán belül
a világ drámairodalmának
fele volt interpretációjának
tárgya. Shakespeare
legsötétebb tragédiái és
legkönnyedebb vígjátékai,
Aiszkhülosz Oreszteiája és
Arisztophanész Lü-
szisztratéja; Moliére,
Goethe és Schiller; de nem
kevésbé Strindberg és
Tolsztoj is; Csehov mellett
Knut Hamsun, Gorkij mellett
Tristan Bernard; operett,
balett és egy kortárs német
író sötét problémákkal ter-
hes ifjúkori darabja...
Hogyan lehetséges mind-
ezeket egymás mellett
színpadra vinni, anélkül hogy erőszakot tenne
rajtuk; mindegyiknek saját egyéni életét
biztosítani, és mégis valami titkos
vérátömlesztéssel mindegyiknek valami félreis-
merhetetlen reinhardti vonást kölcsönözni? (...) A
drámai szöveg Reinhardt szerint bizonyos fokig
befejezetlen, s minél inkább befejezetlen, annál
nagyobb a drámaíró. (...) Az ezerféleképpen
árnyalt hangulat életre hívásával lehet
tulajdonképpen a drámaíró utalásait valódi
életatmoszférává sűríteni. Drámáról drámára s
a drámán belül jelenetről jelenetre érezni és
napfényre hoznia hangulat egész erejét,
valamiféle csodálatosan váltakozó ritmus
segítségével a hangulat váltakozó játékát
belesugározni a nézőkbe... - ez Reinhardt
nagysága. intuíciójának kimeríthetetlensége,
képzeletének szinte határtalan lehetőségei,
amelyeket bármely drámai alkotás-produktív
tevékenységre sarkall, senkivel sem mérhetők
össze. Még ott is, ahol a tér a drámai szöveg
szigorúsága és zártsága miatta rendező
számára szűknek bizonyul, vagy ahol egyéb-

ként kevésbé méltó lehetőség nyílik meg sza-
badon előtte, mint az operettben, rugalmas
szelleme az ilyen térben is össze tud húzód-ni,
és abból kilépve kitágulni, s így képes az egész
színházi anyagot elevenné és tökéletessé
varázsolni, ami mindkét esetben meglepi az

Max Reinhardt mint fiatal igazgató (Berlin,
1905)

embert... Ő mindig pazarló módon alkot, egyet-
len fékje csak az az axióma, amelyet egyszer így
fogalmazott meg: ahhoz, hogy egy színdarab
végső, legteljesebb hatásfokát elérje, a költőnek
teret kell engednie a rendező számára, a rende-
zőnek a színész számára, a színésznek pedig
a közönség számára, mert csak annak a lel-
kében válhat teljessé a színpadi kölcsönhatás
játéka.

Eduard von Winterstein

Reinhardt minden darabban, minden előadás-
ban újra meg újra le tudta kötni, sőt fel is tudta
fokozni színészeinek azt a szenvedélyes
odaadását, amellyel hozzájárultak az ő
munkájához. Valamennyien tudtuk, hogy
nyugodtan megbízhatunk Reinhardt
rendezéseiben és vezetésében,

mindenki meg volt győződve arról, hogy az ő irá-
nyítása mellett a legjobbat tudja majd nyújtani,
amire csak egyéni adottságai képessé teszik.
Reinhardt rendezői művészete, mint már több-
ször elmondtuk, abból állt, hogy minden színész-
ből a legtöbbet tudta kihozni, ami csak tellett tőle.
Az alapfeltétel persze az volt, hogy egyáltalán

képes legyen valamit pro-
dukálni, mert a rossz szí-
nészből természetesen
Reinhardt sem tudott jót
varázsolni...

Az együttműködés lé-
nyege a kölcsönös ihle-
tésben rejlett. Reinhardt
minden egyes színésztől,
lényétől, sajátossá-gától,
adott hangulatától hagyta
magát befolyásolni, majd
ezt követően megmutatta
neki, hogy mire képes, és
mire törekszik ő maga. Így
mi, színészek sohasem
éreztük magunkat mari-

onettnek, mint ahogy azt
más rendezőknél tapasztaltam, akik arra kény-
szerítik a színészt, hogy egyéni sajátosságait
erőszakkal adja fel. Reinhardt munkáját soha-
sem éreztük kényszernek. Amit ő egy szerep be-
tanításakor mondott, mindig olyan meggyőző-
nek és magától értetődőnek tűnt, hogy végül úgy
tetszett, mintha az egészet magunk találtuk vol-
na ki. Mikor Reinhardt egy mondatot kijavított, s
megmagyarázta, hogyan kell mondanom, bizony
gyakran így szóltam magamhoz: miként le-
hetséges, hogy erre magam nem jöttem rá...

Már az első rendelkezőpróba nagy élményt
jelentett mindenki számára. Reinhardt nemcsak
lépésről lépésre rögzítette a jelenet legkisebb
részleteit, hanem a jelenet minden hangulati
elemét is meghatározta. ily módon többnyire a
rendelkezőpróba bizonyult a leghosszabb és a
legfárasztóbb próbának. A rendelkezőpróba
után, amelyben a színészek még csak olvasták
szerepeiket, a darab talán már jobban „állt," mint
néhány más rendezőnél a főpróbán. Ez után
kezdődtek az emlékpróbák. Nos, az ember azt
hihette volna, hogy Reinhardt munkája véget ért,
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Darvas Lili és Hans Thimig a Viktóriában
(Theater in der Josefstadt, 1926)

már mindent elmondott, amit velünk közölni
akart. Nagy tévedés. Csak most kezdődött az
igazi munka, mégpedig teljes intenzitással, oda-
adással; a legnagyobb testi és lelki erőfeszítést
követelte tőlünk...

Ha ma lélekben felidézem a Reinhardttal
eltöltött időt, akkor különös módon sohasem
va-

lamelyik előadásra gondolok, hanem mindig
csak a próbákra. Látom őt a színpadon, rendezői
asztala előtt ülni, a reá annyira jellemző testtar-
tásban, amint fejét előrehajtva, félig nyitott száj-
jal, feszülten figyel. Csodálatra méltó volt a nyu-
galma, és hallatlan a türelme. Egy neki nem tet-
sző mondatot mindig újra meg újra ki tudott
javítani, ha valaki elfelejtette az utasítását.
Sohasem volt ideges vagy indulatos. igen, ha
egész maga-tartására gondolunk vissza, azt
kell mondani, hogy a próbamunka során
tulajdonképpen lé-

nyegesen szívélyesebb volt, mint egyébként.
Sohasem láttam őt oly gyakran nevetni vagy mo-
solyogni, minta próbák alatt. Mindezt azért, mert
ő maga is jól érezte magát; a munka boldoggá
tette...

Az utolsó próbák folyamán a légkör lázas iz-
galommal telt meg, de különös módon minél iz-
gatottabbak voltak a többiek, annál nyugodtabb
lett Reinhardt. Csodálatos természete volt. So-
hasem vesztette el a fejét. Sohasem idegeske-
dett. Sohasem érezte soknak a munkát. Ezek-
ben a napokban túlméretezett feladatot vállalt
magára. Próbált délelőtt tíztől késő délutánig,
négy, öt, hat óráig. A felelős színpadmesternek
erőszakkal kellett őt a színpadról eltávolítania,
mivel az esti előadáshoz fel kellett állítani a dísz-
leteket. Sőt még az is előfordult, hogy Reinhardt,
aki semmi áron nem volt hajlandó próbáit meg-
szakítani, az esti előadást is elhalasztotta, test-
vére, Edmund erős rosszallása ellenére, aki ért-
hetően nem mondhatott le a tekintélyes pénztári
bevételről. Azért ilyesmi természetesen ritkán
fordult elő. Az azonban gyakori volt, hogy Rein-
hardt, ha már egyszer abba kellett hagynia a pró-
bát, egyes színészeket, akik este nem léptek föl,
a lakására rendelt, s ott tovább próbált velük.

Darvas Lili

1925 decemberében léptem fel először a Thea-
ter in der Josefstadtban, ahol Reinhardt rendez-
te Molnár Ferenc Rivieráját. Német tudásom
még gyengécske volt, akcentusomat napi tizen-
két órai tanulás sem tudta eltüntetni.
Reinhardtnál azonban, ha valami igazán
érdekelte, nem volt türelmesebb és
segítőkészebb ember. Néha megdühödött, és
egyszerűen kivonult, de ha valamit igazán el
akart érni, elképesztően szívós-nak
mutatkozott.

Az én szerződtetésemmel nagy kockázatot
vállalt. Egy nagyon fiatal, Bécsben és Ausztriá-
ban ismeretlen, németül hibásan beszélő szí-
nésznőre bízott főszerepet. Emlékszem, próbák
után, este felmentem hozzá, s ő beszédtanár-
ként csiszolta német kiejtésemet (amit különben
soha nem tett meg). Három nyelven játszom
azóta - de amit tudok, azt mind Reinhardttól ta-
nultam.

Zseniálisan tudott mindenre egyetlen gesz-
tussal rávezetni. Amikor Schiller Ármány és sze-
relmét próbáltuk, az egyik jelenetben a kandalló-
hoz kellett dőlnöm - de ezen túl semmi nem si-
került. Reinhardt csak egyetlen mozdulatot tett,
de ettől kinyílt a szemem, és az egész figurát
megértettem. A jelenet elején Lady Milford zon-
gorázik, úgy várja a férfit, akit szeret. Reinhardt
csak annyit mutatott, hogy milyen türelmetlenül
csap le két kézzel a billentyűkre. Ez a mozdulat
az egész jellemet feltárta előttem, és ebből a
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Reinhardt az Éjjeli menedékhely Luka szerepé-ben
(Kleines Theater, 1903)

mozzanatból kiindulva természetesen épült fel az
egész jelenet ritmusa, egészen a Ferdinánd-dal
való találkozásig.

Fordította: Szántó Judit

Martin Esslin

Ez a Faust-produkció (mely Reinhardt utolsó
salzburgi rendezése volt, s melyben szemináriuma
hallgatójaként 1937 nyarán rövid szöveges
szerepet is játszottam) különösen a nagy tömegek
mozgatásával jeleskedett. Reinhardt tö-
megmozgatásának elve azon alapult, hogy min-
den statiszta színész, akinek személyisége szerint
kell alakítania a szerepét, mozgása indokának és
céljának tudatában. E cél elérésére a tömeget
kisebb csoportokra osztotta. A legfeljebb tizenöt
emberből álló szakaszokat egy-egy csoportvezető
alá rendelte, aki mindegyikük munkáját irányította,
külön-külön elmondva társainak, mi a
rendeltetésük és céljuk a jelenetek egyes
pillanataiban. A Faust nagy húsvéti jelenetében
például mindenki számára kitaláltak valamit.
Voltak levegőzni induló diákok, lányok, akik igye-
keztek magukra vonni a diákok figyelmét, népes
családjukkal sétára induló polgárok, kószáló
szabadságos katonák, a tömeget ellenőrző al-
tisztek és még egy csomó érzékletesen megsze-
mélyesített típus. Minden csoportnak pontosan
meghatározott útvonalat jelöltek ki, így azok a
díszlet adott pontjain találkoztak. A lányok üldöz-te
diákok az események megfelelő pillanatában
összefutottak az altiszt kergette tolvajjal, majd
mindenki a forrás partján terebélyesedő hársfánál
gyülekezett, hogy meghallgassák a hegedűsök
játékát és táncoljanak. Mindez tökéletesen il-
leszkedett a főcselekményhez, az emberekről és az
emberiség útjairól elmélkedő Faust és szolgája,
Wagner húsvéti sétájához. A nézőket leginkább a
nyüzsgő élet látványa ragadta meg, amely a maga
csoportozataiban és elrendezésében olyan volt,
mintha a paraszti ünnepeket megfestő idősebb
Brueghel képei elevenedtek volna meg.

Fordította: Puskás Tamás

Thomas Mann

Max Reinhardt egyszer „közvetítőnek" nevezte
magát „álom és valóság között," ezzel nemcsak
saját lényét fogalmazva meg, hanem a művészet

Jedermann (Salzburg, 1931)
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lényegét általában. Mert a művészet holdszerű-
varázslatos közvetítés az égi és a földi szféra,
szellem és anyag között. Ez a szellemes és ér-
zékletes közbenső helyzet a forrása iróniájának,
elmésségének, játékosságának, mindennek, ami

Max Reinhardt 1935-ben

ingerlő benne, forrása mély és leírhatatlan bájá-
nak. A színházat, az érzékletes szellemiség és
az átszellemült érzékletesség őshazáját azon-
ban joggal nevezhetjük minden művészi külde-
tés paradigmájának. Reinhardt színháza oly na-
gyon, oly teljesen, oly szívből volt színház, játé-
kában egyszerre hívő és vidám; magasztos ün-
nep volt, teli bájjal és varázzsal, ez tette annyi-

ra megbűvölő, boldogító élménnyé mindannyi-
unk számára, akik művészek vagyunk, akár kö-
zel álltunk a színházhoz személyes hivatásunk
folytán, akár nem.

Osztrák barokk, amelyet zsidó vérség intel-
lektualizált és hozott kapcsolatba a modern mű-
vészeti és szellemi élet legfinomabb megmozdu-
lásaival és eredményeivel - ez lehet legrövi-
debb meghatározása nagyon hatékony, a lege-
lőkelőbb értelemben szenzációs lényének. Egy
nagy király ünnepélyrendezője lehetett volna, s
alapjában véve bizonyára monarchista is volt. De
minthogy a királyok kora elmúlt, maga volt a ki-
rály, s az élete volt ünnepély, díszes, gazdag él-
vezetekkel teljes, ízléses díszben fürdő; és ő
meg tudta tartani királyi fényét, meg tudott állni
ingathatatlan méltósággal, meg tudott maradni
olyannak, amilyen volt, a száműzetésben is, ak-
kor is, midőn salzburgi kastélyát, egy művész-ki-
rály gyönyörű otthonát, elvesztette.

Színháza alapjában a játék ünnepe és ünnepi
játék volt, és így lett ő a Salzburgi Ünnepi Játékok
alapítójává. A kései császárság és a köztársa-
ság Berlinje csak a kulturális vállalkozás lángoló
óriáspiacaként volt győzelmeinek nézőtere.
Igazából csak abban a délnémet-népi-katolikus
környezetben volt otthon, amelyből legsajáto-
sabb művészi ösztönei eredtek, Salzburgban,
ahol a Dóm előtt az Akárkit rendezte. Salzburg-
ból, amelynek állami színházában a fiatal szí-
nész 1894-ben bámulatos koraérettséggel ter-
mészetesen, egyszersmind hatásosan alakított
öregembereket, hozta el Brahm és vitte a maga
Deutsches Theaterjébe, Berlinbe. E híres rein-
hardti öregemberek közül egyet még láttam: Lu-
kát Gorkij Éjjeli menedékhelyében, amely a
Schall und Rauch kabaréból előállott Kleines
Theater első hatalmas sikere volt. Reinhardtnak
és barátainak első színházalapítása volt ez, mi-
után megvált Brahmtól, akinek művészi protes-
tantizmusa nem tudta ottmarasztalni. A puritán
irodalmi színház, amely nem akart színház lenni,
nem tudta megtartani őt. Önálló, újabb szabad-
ságvágyó kalandos utat kezdett; a színháznak a
színház kísértetéből való újjászületése a paró-
diával kezdődött. Nekünk, fiatal embereknek,
egy egyetemi drámai egylet tagjainak, akiknek
Reinhardték egy éjjel ott Münchenben, valami-
lyen csapszékben vagy színpadon eljátszották
Don Carlos-paródiájukat, potyogtak a könnye-
ink, úgy nevettünk. Nem sejthettük, hogy a mű-
vészcsínyből, a ripacskodásnak ebből a leírha-
tatlanul komikus travesztiájából, amely gyámol-
talanul, szertelenül, de Don Quijote-i méltóság-
gal a nagy drámával próbálkozik, a színpadnak
ebből a tehetséges és szabad öngúnyából a
színháztörténet egyik legszebb és legbüszkébb,
színekkel és gyönyörűséggel legteljesebb feje-
zete fejlődik majd.
Arról, hogy e csodálatos fejlődés minden sza-
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kaszát átéltem, alig tudtam mialatt történt; s csak
most, amikor a halál fájdalmasan elszakította tő-
lem, látom igazán, hogy milyen nagyon hozzá
tartozott a világképemhez, a művészi tapaszta-
latomhoz, s az életemnek milyen gazdagodását
jelentette. Igaz, éppen csak a szélén zajlott
ennek az egészen másfelé irányuló, egészen
máson fáradozó életnek, de mégis közelről
kísérte, rokonszenvező hozzátartozóként;
színes vissz-fényei mindenképp belejátszottak
ebbe az élet-be, s az, hogy mennyire élesen
őriz emlékezetem minden egyes érintkezést
ezzel az éppoly fantasztikus, mint
lelkiismeretes, éppoly élvezetes, mint tiszta és
magasrendű teljesítménnyel, megmutatja
számomra, milyen mélyen figyelmes szellemi
készültségben talált minden ilyen találkozás.

Igen, mennyire hozzá tartozott ez a férfi és
művész a „képhez," a mi világunkhoz, melynek
kifejezésével különböző módon próbáltunk bol-
dogulni! Kiindulási pontjaink és köreink messze
voltak egymástól, de útjaink mindig újra és már if-
júságunk óta sokszor kereszteződtek. Korán is-
mertem meg, lényének zárkózott, nyugodt férfi-
assága, a higgadt és plasztikus beszédmód, az
okos figyelem, egy szóval teljes személyisége
hatott rám, mint ahogy mindenkire hatott, aki sa-
játos mágnesességének körébe került; s mun-
kában látni őt - talán a próbákon, Berlinben, me-
lyekre, nem tudom, miért, olyankor is beenge-
dett, ha különösen szigorúan zárták el azokat a
kíváncsiak elől - életem legérdekesebb tapasz-
talatai közé tartozott. Itt értettem meg azt a
szenvedélyesen hálás, szerelmes megadást,
amellyel színházi közösségének munkatársai, a
színészek, megajándékozták. Mert hát mennyire
szeretni kell azt, aki azzá teszi az embert, ami. Ki
feledheti azt a sosem hallott emberi hangot
Wassmann komikus beszédmódjában, amikor az
Éjjeli menedékhely Báróját és A velencei kal-
márban a szép Portia csalódott hercegi kérőjét
alakította? Ezt Reinhardt elsőnek hallotta meg,
és a művész legsajátosabb tulajdonaként hozta
elő. Így fedezte fel és exponátla Gertrud Eysoldt
fanyar, koboldszerű báját, így Kayssler nemes,
fojtott férfiasságát, Lucie Höflich szőke nőiessé-
gét, Moissi dallamos ifjúi költészetét, amelyet a
kritika és a közönség kezdeti idegenkedésével
szemben türelmesen és meggyőződéssel érvé-
nyesített; így Tilla Durieux kígyókecsességét,
Wegener vad erejét, a feledhetetlen Viktor Ar-
nold méla komikumát, Rudolf Schildkraut egzoti-
kus zsenijét. Reinhardt volt az, aki Albert
Bassermannt, akkor már modern szerepek híres
alakítóját, Schillerhez és Shakespeare-hez
vezette. A jellegzetes komédiásarcok egész
galériája lebeg előttünk, ha a színjátszó
művészethez fűződő élményeinket felidézzük.
Helene Thimig, Ernst Deutsch, Werner Krauss,
Romanowsky, Max Pallenberg voltak a segítői, a
gyermekei, látomá-

A Szentivánéji álom rendezése közben
(Hollywood, 1935)

sának ihletett valóraváltói később, amikor a berli-
ni Deutsches Theater és a hozzá tartozó Kam-
merspiele ünnepi estéit megalkotta. Fogékony-
sága színészeinek művészete és varázsa Iránt
fáradhatatlan és kimeríthetetlen volt.
Emlékszem a Hat szerep keres egy szerzőt
egyik próbájára, amelyben egy bizonyos részt
hatszor vagy nyolcszor megismételtek.
Pallenbergnek egy komikusan poentírozott
mondatot kellett mondania benne - el lehet
képzelni, hogyan csinálta. És a rendező minden
alkalommal, a hatodik, a nyolcadik alkalommal
is, ugyanazoknál a szavaknál hangos, elragadtatott
nevetésben tört ki.

Sokat mondhatnék még. A „Színház" nevű

emberi fenomén minden magassága és mélysé-
ge felbukkan, ha a mesterről szólunk, akit el-
vesztettünk. De máris túl soká beszéltem. Mi töb-
bet tehettem én ezekben a percekben, mint hogy
tanúsítottam: nagyszerű műve gazdagította és
szépítette az életemet, csakúgy, mint milliókét!
Neve drága marad számomra, mint mindenki
számára, aki tapasztalta hatalmát. A művészet
élménye mint varázs, inger, színek játéka, okos
igézet, körtánc, hang és álom kapcsolódik össze
ezzel a névvel.
Emlékbeszéd Reinhardt halálára, 1944. Részletek
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