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xióban valósulhat meg, vállalja az egyes figurá-
kat életre keltő, szenvedélyeiket, tévedéseiket
érzékeltető részlegességet. Finom árnyalatok-
kal különbözteti meg alakjait: nem változtatja el a
hangját, mindvégig a meditatív színészt halljuk,
mégis felismerjük, hogy Ki szólal meg általa: a vi-
lági zűrzavaron ámuló rebbenékeny Miskin, a
kemény jellemű, kiábrándult Rogozsin vagy a

ogy (legalább) színházai legyenek az ős-
honos magyar közösségeknek, amelyek
talpa alól ezredév után, egyik percről a
másikra szikkadt ki az éltető folyó, az szá-
munkra természetesnek tűnik. Aki azono-
sulni kész nemcsak a magyar, de akár a

katalán, a baszk, a szudétanémet vagy a
baltikumi orosz kisebbségekkel is, azt viszont
többnyire meglepi, amikor hazai szórványaink
is elnyomásra panaszkodnak, és jogaikat
követelve felemelik fejüket. Holott a jog ugye
egy és oszthatatlan - ezért kell, magyarként,
színházi emberként, mindenkori potenciális
elnyomottként egyaránt, örülni az első magyar
Kisebbségi színháznak, a szekszárdi Deutsche
Bühnének.

Szórványszínház ez, jellegzetesen. A pesti
vendégjáték nézőterén, amely persze ebből a
szempontból nem tipikus összetételű, németül
bizonyítottan nem tudó szakmabeliek és bizo-
nyíthatóan nem tudó protokollszemélyek ele-
gyednek a pesti német kolóniák tagjaival és
sok-sok német tagozatos tanárral, diákkal; de
valószínűleg a szekszárdi nézőtéren is
többségben lehetnek a kisebbségen kívüli
érdeklődők. A társulatban pedig nincs egyetlen
echthazai kisebbségi művész sem, honnan is
kerülne ilyen; az ambiciózus igazgató-rendező,
Frigyesi András által részben egész évadra,
részben szerepre szerződtetett németországi
színészek kevered-nek olyan fehér holló magyar
kollégákkal, akik valamilyen idegen nyelven
egyáltalán megmukkanni, sőt, adott esetben
folyékonyan beszélni tudnak.

Ha már itt tartunk: a fent említett faktor elég
vegyes szintű német nyelvművészetet eredmé-
nyez, szerencsére nagyjából a szerepek
fontos-sági sorrendje szerint emelkedő
mértékben. Szaladin szultán kulcsfontosságú
szerepében

határozott fellépésű, önpusztító Nasztaszja Fi-
lippovna.

Dosztojevszkij-Wajda: Félkegyelmű (Merlin Színház)

Fordította: Makai Imre. Színpadra adaptálta: Bálint Ist-
ván, Roskó Gábor, Ternyák Zoltán. Díszlettervező:

Roskó Gábor. Asszisztens: Tolnai Szabolcs. Munka-

társ: Gróf Katalin. Rendező: Bálint István.
Szereplő: Ternyák Zoltán.

Mécs Károly - amennyire megítélni merhetem -
anyanyelvi németséget társít elsőrangú játé-
kához (a kettő minden bizonnyal feltételezi is
egymást). Alig marad el mögötte Rupnik Károly a
szerzetes belső morális konfliktusoktól szabdalt,
fontos epizódszerepében. Utánuk Dobák Lajos
szövegtudását is, pátriárkaalakítását is szétzilál-
ja a már sokkal fogyatékosabb nyelvkészség, Al-
Hafi, a dervis játékosan groteszk alakja pedig
már-már siralmasan komikus figurává válik Ko-
záry Ferenc kezdetleges, a nyelv alapfokú isme-
rőinek fülét is sértő németsége által. Nos,
mond-ható erre, hogy a három vallás
székhelyéül szolgáló Jeruzsálemben is nyilván
vegyes színvonalon beszélték a közös nyelvet,
ha egyáltalán volt ilyenjük, tehát naturálisan
akár még értékelhető is ez az összevisszaság,
ámbár kétlem, hogy Lessing beleálmodta volna
ezt a szempontot parabolája színpadi
megvalósításába; itt bizony elsősorban a
vállalkozás heroizmusa jut mint mentség
elsőnek az ember eszébe.

Holott különben - és sietek is kiküszöbölni az
előrebocsátott gáncsoskodás méltánytalansá-
gát - az előadás nem szorul mentségre. Frigyesi
András pontosan választott stílust: valahol fél-
úton a rendezői és a brooki értelemben vett „ha-
lott" (tehát csak a szövegre hagyatkozó, azt
megszólaltatni kívánó) színház között. Pontos
volt ez a stílusválasztás nem pusztán azért, mert
a heterogén összetételű társulatot nehéz lett vol-
na egyetlen próbaidőszak alatt egy avantgárd
előadás szellemében egymáshoz csiszolni, és
még inkább azért, mert a vállalkozás úttörő
jellege s a megcélzott közönség (például a
színházi szempontból szűz területnek
minősíthető Szekszárd lakossága) egyelőre a
legkevésbé sem nyújt eszményi terepet a
rendezői önmegvalósításokhoz. Ám mégsem
erről van szó csupán;

ezeket a szempontokat a kritikusnak ugyan köte-
lessége ismerni és méltányolni, de miattuk az
előadást szeretni már kívül esik kötelességén.

Nem, itt elsősorban a darabválasztásról s a
darabról magáról van szó: ezt a kristálytiszta,
egyszerre emberszabású és fenséges, minde-
nekelőtt pedig szívszorítóan aktuális parabolát
bizonyára lehet, de nem érdemes ide-oda értel-
mezni - semmilyen átértelmezés nem teheti
ugyanis izgalmasabbá és forróbban közvetlen-
né, mint saját célja: a tolerancia filozófiai mélysé-
gű eszménnyé emelése. Frigyesi kis rendezői
változtatásai is javarészt az alapgondolat erősí-
tésére valók, például az előadás kezdő és záró
mozzanatai. Saját leleményű előjátékában Sza-
ladin megállítja a hátul, félhomályban a templo-
mos lovagra lecsapni kész hóhérpallost, és há-
romszor ismétli el a gyönyörű igét: „Annak, / Kit
megajándékoztam életével, / Szabadságot ne
adnék?" (Lator László fordítása) A befejezés pe-
dig egy, a Védákból átvett idézettel toldja meg
Szaladin záró mondatait; Náthán alakítójának
méltóságteljes mikrofonhangján halljuk (szabad
prózafordításomban): „Másság és egység -
mindkettőre oktatnak a szent írások. Az igazat ki-
nek-kinek egyedül kell megtalálnia, hogy aztán,
viszálytól mentesen, másoknak is hirdethesse."
Ez kétszeresen is jó megoldás. Egyfelől a
gondolat így, mintegy a keleti mesejátékon
túlemelkedve, hangsúlyosabb útravalóként kíséri
el a nézőt, másrészt elterelődik a figyelem az
egymásban testvérre lelt szerelmesek fájdalmas
csalódásáról, amely a legutóbbi nemzeti színházi
előadás kinagyított rendezői zárómotívuma volt,
itt azonban, ha elmismásolva nincs is, mégsem
válhat meghatározóvá. (Mellesleg azért
kíváncsi lennék Lessing tulajdon értelmezésére:
ő vajon mennyire volt tisztában ifjú hőseinek
bénító ki-semmizettségével, s ha tisztában volt
vele, vajon volt-e ezzel is valamilyen, az
alapgondolatot tovább árnyaló mondanivalója;
ez azonban már éppúgy öröktitok marad, mint
Shakespeare nem egy talányos megoldása,
amely éppúgy utalhat heveny alkotói
elbóbiskolásra, mint a belátható-nál mélyebbre
rejtett célzatosságra.)

A szereplők értelmezése a lehető legtiszte-
sebben hagyományos, e tekintetben legföljebb a
templomos lovag alakja üt el a többiektől. Az ő
szeleburdi fiatalságára, lobbanékony hangulat-
váltásaira s fanyar ifjonti világfájdalmára most a
szokásosnál nagyobb hangsúly kerül: ahogy a
faágak között meglapulva, státusát tekintve iga-
zán epatirozó pökhendiséggel a „Fenn a falon,
magaslesen ül egy kis poloska" kezdetű népies
műdalocskát dúdolgatja, ahogy fitogtatott nem-
törődömséggel almát rágcsál, ahogy hirtelen
megindultságában hevesen felugrik Náthánra,
lábával átkulcsolva annak derekát, hiteles dü-
hös fiatalemberként jelenik meg előttünk, s
Frank Hörner, úgy tetszik, képlékeny színésze
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ehetne a virtigli rendezői színháznak is. Érde-
es, bár inkább csak külső megjelenésében,
ornelia Lüdorff minden szűzies bájtól mentes,
arkáns-szúrós fekete hajú Rechája. Szittah-

ént Angelika Lippe tartózkodó előkelősége ki-
sit szürkít a figura játékos derűjén; s nem lepne
eg, ha kiderülne, hogy az itt egyértelműen

ntrikusként beállított Daja alakítója, Helene
uthmann odahaza operettszubrettként
rat(ott) babérokat. A kisebb szerepek alakítói
özül magasan kiemelkedik Rupnik Károly
emcsak külsejében sötét, a színpadra valódi
első drámát hozó szerzetese, aki egyszerre
inkosa és áldozata az intoleranciának.
Az előadás színészi csúcspontja, Mécs Ká-

oly már említett, elegánsan, magától értetődően
éltóságteljes, a figura gondolkodási folyama-

ait érzékletesen kivetítő Szaladinja mellett,
zerencsére a címszerepet játszó Helmut
emhofenben ölt testet. Ez az alakítás sűríti

eginkább magába az előadás alapgesztusát:
em átértelmezni, „csak" művészien értelmezni.
ernhofen Náthánja nem hoz alapvetően új
onásokat a lényegében megingathatatlan
áthán-imázsba, de helyenként már-már

rivolnak mondható humora, rejtett iróniája
ppoly hiteles, mint a lélek még mélyebb tájairól
eltörő keserűsége, s az a magára erőszakolt
egyelem, ahogyan az új kihívásokat fogadja,
bban a nyilvánvaló tudatban, hogy bármelyik
ordulóban ismét hóhérokba ütközhet. Lessing
érbeli drámaíróra valló koncepciója szerint a
ű valamennyi alakja közül a

legtöbbet szenvedett s legadakozóbb szívű Nát-
hán a legmagányosabb: nem véletlen, hogy míg
keresztények is, mohamedánok is többen van-
nak, a zsidóságot ő egymagában képviseli, noha
szép számú jeruzsálemi hitsorsosa közül az ő
számára is könnyen akadt volna üzlettárs vagy
samesz. Ez a színpadon kozmikusnak ható
magány jelzi, hogy a három együtt élő, de
koránt-sem egyenjogú vallás képviselői közül
ő a legvédtelenebb; a pátriárka bármikor
máglyára vitetheti, a szultán leüttetheti fejét, a
lovag leszúr-

udjuk, a modellként szolgáló valóságos tör-
ténet - lévén az Utazás az éjszakába élet-
rajzi ihletésű mű - happy enddel végző-
dött, amennyiben a kisebbik fiú, Edmund
„eredetije", Eugene O'Neill féléves tüdő-
szanatóriumi kezelés után felgyógyult, s az

amerikai drámairodalom egyik legsikeresebb
alkotója lett. Okozhatna ez némi megnyugvást,
ha sugallata benne volna a darabban, s ily
módon változtat-na az abban megrajzolt
életlehetőségeken. (Igaz, a dráma ez esetben
rossz volna. De szerencsére

hatja, s mindezeknél a színpadon talán még
rosszabb is éri: hűnek hitt, minden jótéteménnyel
el-halmozott szolgálója elárulja, hőn szeretett
fogadott leányát elveszíti. Náthán jövője
bizonytalan, s ha netán ágyban halna is meg,
senki sem lesz majd mellette. Lessing vele,
akihez az élet a legmostohább, „kivételez";
Helmut Bemhofen pedig azzal szolgálja meg a
kivételezést, hogy megmutatja: a magány és a
kiszolgáltatottság a többiek fölé emelheti azt,
akiben nincs gyűlölet.

A míves, átgondolt hagyományosságot szol-
gálják a formabontástól távol álló, mégis ötletes,
ízlésesen meseszerű díszletek és jelmezek is,
amelyek révén az előadás egysége kikerekedik.
A nemes szándék és az adekvát megvalósítás
önmagában még együtt sem biztosítéka a
művészi élménynek; örüljünk, hogy ezúttal
megkaptuk. Ostoba és fölösleges dolog lenne ezt
a Bölcs Náthán-előadást képzeletben mondjuk a
szomszéd megye székhelyének színpadára
helyezni, és kaposvári mércével közelíteni
hozzá. Nem erről van szó. Az előadás mint az új
épületbe költözött, új vezetésű, megújult
koncepciójú szekszárdi Deutsche Bühne
megnyitó előadása állja meg a helyét. S ez
egyaránt jelentős az adott vállalkozás, a hazai
színházi paletta, sőt, az ország szempontjából
is.
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nem az.) O'Neill nem csillantja meg a révbe jutás
lehetőségét, és minden személyes sikere és bol-
dogulása ellenére talán nem is tehetné, mert a
gondolkodással a boldog megelégedettség majd-
hogynem összeférhetetlennek tetszik. Az élet,
mint beteljesült és elszalasztott lehetőségek soro-
zata, akkor is örök kétségek, a „mi lett volna, ha?"
és „mi lehetne?" terrénuma, ha értelmével nem
kényszerül valaki nap nap után szembenézni.

Tyrone-ék azonban, ha nem is naponta, de
minden bizonnyal gyakran kénytelenek a folyta-

écs Károly (Szaladin) és Angelika Lippe
Szittah) (Ilovszky Béla felvétele)
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A HITELESSÉG FOKOZATAI
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