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 KRITIKAI TÜKÖR 

edés végén („A doktor megmondta, nemsokára
eghalsz!") Ivanov szinte meglepődve állapítja
eg: „Hogy én milyen gazember vagyok!"

ogadóteremben

felvonásköz történetenkívüliségét a süketnéma
zolga közjátéka szürrealizálja. Pjotr gyertyákkal
s egy Krisztus-képpel jön elő, letérdelve, elmé-

yülten fohászkodni kezd, miközben a kép lángot
og, és porrá ég. Pjotr kétségbeesett oltási kísér-
etében talán az ómennek szóló pánik is munkál.
A jelenet egy eddig nem használt stilizációs
zinten jelentkezik, amit a szolga következetesen
ezetett felbukkanásai lényegében megelőlegez-
ek.) Az időnkívüliséget, illetve az eltelt egy évet
s annak minden elképzelhető járulékos bonyo-
almát a sötétben megszólaló, cselekményértékű
ene (szerzői Lászlóffy Zsolt és Takács András)
itka komplexitással villantja fel; olyasféle
elfokozottságot sugall itt, amely után egyáltalán
em különös és váratlan az esküvői készülő-
ésbe csöppenni, sőt maga a végkifejlet sem. Ez
z átvezető zene elemei az eddig szinte lépésről

épésre követett történettől, és a távolról, külső
ontból vagy épp a színpadi folyamatukban
zemlélt események sajátos dinamikájára, kore-
gráfiájára láttat rá.

Az utolsó felvonás során előrehaladott fázis-
an látjuk viszont az első szalonjelenet problé-
áit. Dudkin (Salat Lehel jól szerkesztett moz-
ás- és beszédtanulmánya) merevrészeg, Zinai-
át anyagi okokra visszavezethető fejfájás gyötri,
abelszkij lelkiismeret-vizsgálatot tart, és meg-
zabadul Babakinától, Szása pedig egyévi mátka-
ága után komolyan meg van szeppenve, először
átjuk bizonytalannak és elgondolkodónak. Egy
dott pillanatban komikus is már ez a sok viszon-
agság, például amikor mind a négyen egyszerre
ezdenek zokogni. „Kvartett!" - állapítja meg
ebegyev. Nagy Dezső nem csinál nagy kunszto-
at, Lebegyevje józan, jóindulatú fickó, békülé-
eny és békítő, a konfliktuskerülő problémameg-
ldás híve; nagy jelenetei közé tartozik a beszél-
etés Szásával, majd az Ivanov-Szása ellentét
lsimítására tett kísérlet.

Ivanov izgatottan, de az eddiginél felszabadul-
abban beszél menyasszonyával; utolsó kísérlete
z, hogy Szását a lehetetlennel szembesítse.
ordai Tekla alakítása akkor éri el a legjobb pilla-
atait, amikor Szása a legélesebben érzékeli a
étet, és rádöbben naivitása visszafordíthatatlan
övetkezményeire; Lvov provokációjára már el-
eseredett, őszinte dühvel, anyatigrisként támad
doktorra. lvanovhoz ez már csak távolról jut el,
ert miután Lebegyevnek összefoglalta magát

„Nekem végem van, visszavonhatatlanul"),
sszeomlott, majd angyali nyugalom szállta meg.

A Lvov-cirkuszt már mindenki örömére tréfál-
kozva fújja le: „Ez nem esküvő, valóságos parla-
ment!" Mintegy végszóra ezzel elindul kifelé a
menet. Ivanov is hátat fordít nekünk, ő lépne ki
legutolsónak, de előtte még komótos mozdulattal
szíven lövi magát.

Szűkszavúságában ízléses jelenet. Meghatá-
rozhatatlan tragikum vegyül abba ahogy ez a
kamaszos, kezeit lóbáló, pofákat vágó, magával
bajlódó Hatházi-Ivanov belátó tárgyilagossággal
végül golyót ereszt a mellébe; bár háttal áll, szinte
látni az arcán jellegzetes bizonytalan félmosolyát,
amely most talán inkább lemondó grimasznak hat.

A lövést az esküvői társaságból senki sem
hallja. Csak az apáca fordul meg; feketébe bugyo-
lált alakjának egyetlen kontrasztfoltja a sápadt
arc, benne találkozik gyász és végzet. Néhány
pillanatig mereven nézi a földre zuhant férfit,
majd lassan kimegy.

Csehov darabátdolgozásaiban felfedezhető
egy tendencia: mindjobban felerősíteni az öntu-
datlan, szándékolatlan vétkességet, és tágítani a
kettős rálátás perspektíváját. Adott esetben a
külső körülmények az öntudatlan és szándéko-
latlan vétkesség látszatát fokozzák, ugyanakkor
Ivanov kitárulkozásai és a hozzá közelállók vallo-
másai a bűn gyanúját is elvetik. Kövesdy rende-
zésében nemcsak a dolgok ilyetén ábrázolása,
hanem a végzetszerűség fuvallata is megjelenik.
Színészvezetésével egy visszafogottabb játékstí-
lust próbál állandósítani, amely néhol helyénva-

El sem képzelhető egyazon színházon belül két
előadás, amely egymásnak ily szöges ellentéte
volna.

Az egyik: német előadás ízig-vérig, nem-
csak nyelvében, de szellemében, stílusá-
ban is. Helyén lenne s valószínűleg elismerésre
számíthatna bármely német város kamaraszín-
házában. Szekszárdon, a Deutsche Bühne anya-
épületében történetesen mintegy hetven paksi
általános iskolás előtt zajlott, akiknek nyilván
nemcsak a tőlük merőben idegen téma és téma-
kezelés és a mégoly szorgos iskolai német nyelv-
tanulmányokat meddőnek láttató szuperbonyo-
lult Heiner Müller-i nyelv okozott nehézségeket,
hanem a magyar felnőtt lakosság számára is
merőben szokatlan, tévéből-színházból jószeré-
vel ismeretlen játékmodor is. Dicséret illesse

lóan szelíd, másutt meg erőtlenül fakó ahhoz,
hogy következetesen végigvonultasson az elő-
adáson egy groteszk vagy ironikus szálat. Ezért
lesz aztán az elképzelt kritikából megfricskázás, a
megfricskázásból paródia, a paródiából bi-
zonytalan félmosoly. Jól időzítettek viszont a for-
dulatok, korrektek a mellékalakítások, dinamiku-
sak a jelenetváltások, és avatott kezekre vall a
szövegkönyv összeállítása. Bizonyára először
hangzik el színpadon ilyen jó Csehov-fordítás,
amely Elbert János szöveghűségét találkoztatja
Forgách András szellemességével és stílusával,
az egészet megtoldva Spiró György szlengesítő
és zamatosító magyarításával. Igy történhet
meg, hogy míg a színészek, szerepük szerint,
állandóan halálos unalomra panaszkodnak, a né-
zőteret nem fenyegeti ez a veszély.

Csehov: Ivanov (Kolozsvári Állami Magyar Színház)
Szöveg: Forgách András, Elbert János és Spiró György
fordításai alapján. Díszlet- és jelmeztervező: Dobre-
Kóthay Judit. Zene: Lászlóffy Zsolt. Zenei asszisztens:
Takács András. Rendezte: Kövesdy István.
Szereplők: Hatházi András, Spolarics Andrea, Csíky
András, Nagy Dezső, Borbáth Júlia, Tordai Tekla,
Szikszai Rémusz, Rekita Rozália, Bíró József, Bács
Miklós, Albert Júlia, Szabó Jenő, Salat Lehel, Jancsó
Miklós, Katona Károly, Bogdán István, Kardos M. Ró-
bert, lile Ferenc, Ambrus Emese f. h., Katona Eva,
Keresztes Attila, András Lóránt, Lázár Gabriella, Tóth
Tünde. Zenészek: Belinschi Dumitru, Hadnagy Árpád,
Makkai István.

őket, amiért a mintegy hetvenöt percet pisszenés
nélkül végigbámészkodták.

A másik, a budapesti vendégjátékon látott
Dürrenmatt-darab: ismerős magyar előadás, né-
met nyelven. Jobbadán vidéki magyar, s ezt in-
kább elismerően mondom: az ilyen hagyomá-
nyos-betűhű tolmácsolásokat pesti színházakban
önmutogató, elviselhetetlenül maníros, ki-
üresedett színészek vezetik fel, s nyomokban is
alig lelhető fel az az erkölcsi attitűd, komolyság,
mondhatni, áhítat, amely a szekszárdi (?) társu-
lat minden tagjának munkáját jellemezte. Nem is
szólva az idegen nyelvvel folytatott hősi, pateti-
kus küzdelemről.

(Nem tisztem a Deutsche Bühne létjogosult-
ságáról mint olyanról elmélkedni, informáltságom
is fogyatékos; a következő sorok szocioló-

SZÁNTÓ JUDIT

CSAK A NYELV KÖZÖS
A DEUTSCHE BÜHNE KÉT ELŐADÁSA
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gusi munkásságom részei. Mindenesetre egy ha-
zai nemzetiségi színház nem meríthet az anya-
nyelvű, autonóm történelmű, kultúrájú, identitású
tehetségek akkora tárházából, mint a szom-
szédos országok magyar kisebbségi színházai, s
mára kétmillió meg a hatszázezer közti matema-
tikai különbség is leolvasható az erdélyi, illetve
szlovákiai magyar színjátszás színvonalbeli el-
téréséből. Mihez kezdhet akkor az
a direkció, amely a hazai szór-
ványkisebbségekre támaszkodva
akar társulatot és - ami nem kevésbé
fontos - közönséget teremteni?
Hiszen ezek identitását csak a
kisantantos nacionalizmus próbálja
felduzzasztani; aki nem talpalt el,
mihelyst lehetett, a maga
anyaországába - s ez fokozottan
vonatkozik éppen a gazdag német
anyanemzet itteni tagjaira -, és
kitartott e balsors tépte földön, az
igencsak akarhatott magyar lenni. Igy
óhatatlanok a súlyos nehézségek
mind a társulatépítés, mind a
közönségtoborzás terén. Anya-nyelvű
vendégművészeken kívül a hazai - s
most valóban sokkal szabadabban
mozgó, illetve állandó választásra,
illetve mások általi választatásra
kényszerült - színészek közül csak a
németül vala-melyest tudók jöhetnek
szóba, a nyelvtudás terén pedig a
szakma vízcseppként sűríti az
ország-lakosság poliglottságának
állapotát. A közönség pedig? Hány
magyarországi úgynevezett német
tud a bölcsőtől németül, szlovák
szlovákul, román románul, s közülük
hánynak vannak színházi igényei? Az
ilyen színház elsősorban a németre
szakosodott tanulóifjúság széles
rétegei számára lenne igazi áldás,
vagyis nagyvárosban, netán
Budapesten lenne a
helye - ha eltekintünk attól, hogy a
diákokra igen változó színvonalú
német beszédkultúra ragadna a
színpadról. Es itt abba is hagyom,
hiszen egy igen rokonszenves és ambiciózus
intézmény áll elmélkedéseim fókuszában, és
védhető javaslat híján okosabb és etikusabb
megállni e ponton.)

Nos tehát, a Kvartett. Ha Ivan Nagel Jónás
próféta halála című remekművű nekrológjában
joggal írhatta le, hogy „A világnak, amelyet (Hei-
ner Müller) megírt, csak egy színe volt: a fekete, s
ehhez kölcsönözte Shakespeare-től a brutálisan
vagy árulással kiontott, értelmetlenül elfolyó, holt
rögökké alvadt vér feketésvörösét" - a Kvartett e
vigasztalan feketeség kvintesszenciája. Az
alapművet, Choderlos de Laclos zseniális levél-

regényét, a Veszedelmes viszonyokat világok -
egész pontosan az azóta eltelt kétszáz év - vá-
lasztják el ettől az adaptációtól (amelynek persze
végképp semmi köze Christopher Hampton ná-
lunk is játszott finom, elegáns lektűrváltozatához s
az általa mint forgatókönyvíró által jegyzett
hasonló tónusú kitűnő filmhez). Laclos művének
komor ízeit játékos rokokó frivolság temperálja,

Günter Schaupp (Valmont) és Brigitte
Schauder (Merteuil) a Müller-előadásban

no meg persze a konkrétsága: a démoni cselek-
véssor megnyugtatóan kötődött egy adott s
1782-ben már szemmel láthatóan a megsemmi-
sülés felé tántorgó társadalmi osztályhoz s az
általa diktált életformához. Szerb Antal még a
bizonyosság nyugalmával írhatta le: „E könyv
olvasása közben érezzük, mennyire dekadens ez
a kor, mennyire a legvége valaminek." Legvége?
Heiner Müller szerint most lett csak végjáték ez
a kétségbeesetten, reménytelenül jelen idejű tör-

ténet, amelynek színhelye nála egyszerre „szalon
a francia forradalom előtt; bunker a harmadik
világháború után". A két szereplőre redukált
össztársadalmi minta a teljes elembertelenedés
állapotából zuhan a nihilbe.

Darabot sem kívánok elemezni e helyütt, csak
annyit mondanék: a Brecht-tanítvány Müller, aki-
ben mestere szkeptikus ideológiai optimizmusa

kozmikus pesszimizmussá ecete-
sedett, a rövid darab iszonyatos
tartalmait fagyott, rituális elidege-
nítéssel közvetíti: esztétikai élvezetről
a mesterien kieszelt rítus, valamint a
sokszorosan megcsavart,
dialektikusan indázó és persze nagyon
német nyelv száraz tündöklése
gondoskodik. Itt a szenvedés, az
érzékiség, a bosszúvágy, a diadal s a
többi, idézőjelben megidézett érzelem
sem közvetíthető belső megéltséggel;
minden csak jelezhető, megmutatható,
mégpedig nem vázlatosan, hanem
teljes művészi meg-formáltságban,
tökéletes lenyomatként egy rég kihűlt
lávában. Nálunk az alternatív színház
margóján mozoghatnak erre alkalmas
tehetségek; fősodorbeli színészeink
színe-java, úgy lehet, már genetikailag
is alkalmatlan az itt megkívánt
játékmódra.
Es itt merül fel az a nehézség,
amelyet külföldi előadások néző-
jeként már sokszor megéltem, kri-
tikusként pedig leküzdhetetlennek
találtam. Sommás leegyszerűsí-
téssel fogalmazva: az, hogy a fran-
cia színészek dikciója felülmúlha-
tatlanul tökéletes és elegáns (em-
berábrázolásuk viszont felszínes),
hogy az amerikaiak elsöprően ter-
mészetesek, az angolok jellemáb-
rázolási hajlékonysága páratlanul

gazdag, a németek pedig különle-
ges szakmai etikától vezérelve
produkálnak mozgásban-dikcióban
félelmetesen precíz és fegyelmezett,
jobbára megmutató jellegű ábrázolást,
magától értetődőnek tűnik. Akik elénk

kerülnek (s ez persze már bizonyos szelekciót
jelent), nagyjából mind ilyenek, s ezért a
külhoninak szinte lehetetlen az iskola jegyei
mögé hatolva kiszűrni közülük a saját miliőjében
igazán jelentős tehetséget. Mutatis mutandis
vonatkozik mindez a mindenkori szöveget az
uralkodó hazai stílushoz szabó rendezőre is.
Persze az igazán átütő, nemzetközi kisugárzású
tehetségek azért megkülönböztethetők, bár még
itt is meg-gondolandó, nem színezik-e át
recepciónkat többé vagy kevésbé az előzetes
információk.
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Nos, mindezt csak azért filozofáltam előre,
mert fogalmam sincs, hogy a Merteuilt játszó
Brigitte Schauder, a Valmont-t játszó Günter
Schaupp, illetve Frank Hörner rendező és Uta
Kala tervező odahaza az élvonalhoz, a közép-
mezőnyhöz vagy az alig ismertek tartományához
számítanak-e. (Közülük csak Hörner ismerős: a
korábbi, jó emlékezetű Bölcs Náthánban ő alakí-
totta, rokonszenvesen és érzékenyen, a Templo-
most; úgy látszik, szerencsésen sikerült Szek-
szárdhoz kötni.) Uta Kala tervezői munkája frap-
pánsan adekvát: lépcsőzetes, háromszintes,
semlegesfehérre kicsempézett színpad, semle-
ges-kortalan fehér jelmezek, a homlok fölött, az
eredeti hajba beépített ősz betéttel, és a legfőbb
drámaépítő kellék: a krinolinszerű vázak, ame-
lyek egyszersmind kalitkát vagy egér-, esetleg
inkább patkányfogót is idéznek, s amelyekbe a
két szereplő a derekát övező rugalmas pánttal
van rögzítve. A krinolinbörtönök később a sze-
repjátékokban is funkciót kapnak: Merteuil, ha
kilép a magáéból, Valmont-t alakítja, Valmont, ha
a magáéba belelép, Madame de Tourvellé válik.
Es félelmetesen szuggesztív a záró kép: rövid -
atomkatasztrófányi - sötét után a két halott - a
méreg, illetve a rák áldozata- az egymásra borult
krinolinketrecek alatt hever, egymásba csavaro-
dó tagokkal, de az intimitás, a halálban való
egymásra találás leghalványabb jele nélkül (nem
semmi ilyen pózt kigondolni), mint két, halálos
tusában elesett, de haló porukban is ellenséges

Jelenet A nagy Romulusból (Ilovszky Béla
felvételei)

katona. Mindazonáltal a laboratóriumra, vágó-
hídra, titkosszolgálati kínzókamrára emlékeztető
fehér csempemetafora honi színpadokról is
ismerős, mi több, a ragyogó leleményű krinolin-
vázat is döbbenten fedeztem fel a barcelonai
Lliure Színház Budapesten is (de általam nem)
látott előadásának fényképein. Ez azonban in-
kább csak információ a minden újdonságok vi-
szonylagosságának illusztrálására, az adott él-
ményt nem csorbítja.

No és a két színész... Mesterszínészek, annyi
szent. Láttam őket előadás előtt, amint némán
koncentrálva, szájukat mozgatva járnak fel-le a
színpadon, láttam őket előadás után még feszül-

Günter Schaupp a Kvartettben

ten, nyílt, tájékozott, közvetlen, de szakmájuk
fenségébe burkolt fél-civilként, s persze láttam
őket a színpadon: készséggel elhinném, hogy
odahaza az élvonalba számítanak. A brechti-
mülleri megmutató színészet mesterei. Mindent
tudnak az érzelmekről és mindent a szakmáról,
pontosabban annak itt megkívánt arzenáljáról.
Emberi érzelmeket mutatnak meg szörnyetegek-
ben. Természetfölötti méretekben, a legkisebb
árnyalatig pontosan - és minden átéltség, ben-
sőség nélkül. Szenvednek, de egy másik bolygón.
Schaudernek van egy Munch festményére
emlékeztető, eltátott szájú hangtalan üvöltése: a
tömény rettegés, amely csupán artisztikumával
érint meg, közünk nem lehet hozzá. A nagy vál-
tásokhoz Frank Hörner kitalálta a maga brechti
tábláját vagy songmegvilágítását: a szereplők
egyenlőtlen magasságban felemelt kézzel elfor-
gatják, kicsavarják a fejüket. Beállnak a kálvária
következő stációjának pózába. Merteuilhöz, Val-
mont-hoz nem lehet viszonyunk, guignol-figurák
ágálnak előttünk, még irtózni sem lehet tőlük; de
a nézőben megképzik a balsejtelem, hogy valami
nagy baj lehet az emberiséggel, és sok jóra nem
számíthatunk. Es mivel Heiner Müller, Isten nyu-
gosztalja, pontosan ezt akarta sugallni, az elő-
adás a maga nemében tökéletes. Tökéletesen
adekvát.

Egészen más eset, mint már jeleztem, A nagy
Romulusé: ismerős-szokványos és - elsősorban
egy, alant még említendő „tényező" okán - élve-
zetes este. Frigyesi András igazgató nagyszerű
ötlettel hívta be a temesvári segédcsapatokat -
olyan városból, ahol az autonóm német kultúrá-
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nak, jelen hordozói létszámától függetlenül is,
erős gyökerei vannak. Darida István András, a
vendégrendező láthatóan nem sokat bíbelődött a
koncepcióként is eladható pillanatnyi aktualitás-
sal. Dürrenmatt, amikor műve első változatát
nem sokkal a második világháború után megírta, a
nyugati civilizáció alkonyát vetítette előre, s
természetesen annak idején a vasfüggönyön in-
nen csak felerősítették ezt a hangvételt; aztán, a
szovjet birodalom összeomlásával, ellentétes
irányú, döbbenetes új időszerűséget nyert a
darab, a nyugati világ „hőséből" a keleti világé
lett, s a történelem Gorbacsov személyében
utólag megajándékozta a szerzőt egy
tőrőlmetszett Romulus Augustulusszal - de hát
már ez a fordulat is a süllyesztőbe került, holott
történelmileg másodpercekre van. És itt nem
állhatok ellen a kísértésnek, hogy ismét idézzek
Ivan Nagel Müller-nekrológjából: „Az, hogy a
szocializmus krachja (amelyre pedig fel volt
készülve) ilyen komolytalanul, minden lehetséges
apokalipszis paródiájaként ment végbe, az
amúgy is kétség-beesett embert végképp
kétségbe ejtette." Szóval paródia; és különben is,
ki győzne ennyi s egy-mást ilyen tempóban
követő fordulattal lépést tartani? Theoderichben
még tegnap Kínát lehetett gyanítani; ma
maradjunk - és Darida marad is - annyiban, hogy
bizonytalan, ingatag, kiszámíthatatlan egy
világban élünk, és amit építünk vagy építtetnek
velünk, legtisztesebb vagy leglucidusabbnak hitt
szándékaink ellenére is, jó esetben értelmét
vesztheti, rosszabb esetben a fejünkre szakadhat.
És így, váteszi pózok nélkül, tárja fel (avagy
leplezi le, kinek hogy tetszik) az előadás, milyen
szellemes-kellemes, már-már színvonalas
drámairodalmi lektűrnek is beillő szöveg, micsoda
hálás játékanyag ez a dürrenmatti.

Semmi szokatlan a megvalósítás játékos
anakronizmusaiban, a maroktelefonokban, óra-
ütésekben, kopott kofferekben, hivatkozott fa-
xokban, elvárhatóak, de ötletesek Traian Zam-
firescu viseleti stílusokat keverő jelmezei; Odoa-
kert esetleg még én is tiroli nadrágba-kalapba
öltöztettem volna. A társulatban furcsa találkozá-
saink esnek; ki várta volna ide Újlaky Károlyt
(Sulphurides) vagy Gruiz Anikót (akinek a kedvé-
ért Apollyon műkereskedőből beszélő nevű
Rominát, élelmes cigány - kreol? barna bőrű? -
házalónőt csináltak)? Itt a hajdani miskolci Csi-
szár-csapat három tagja, Fráter Kata (Julia),
Bregyán Péter (Mares), Dóczy Péter (Isauriai
Zénó). Bregyánt és Dóczyt utoljára Dantonként
és Robespierre-ként láttam egyazon színpadon,
egy nagy lélegzetű miskolci Büchnerben; most
epizodisták, akikről kiderült, hogy tudnak néme-
tül, bár energiájuk bizonyos hányadát, akárcsak
társaikét, felszívja a nyelvvel való viaskodás.
Tisztességesen csak Viczián Ottó (Aemilianus),
szépen pedig (ismét!) Mécs Károly (Odoaker)
beszéli Goethe nyelvét; nem véletlen, hogy ők az

előadás magyarjai közül a legjobbak, bár erede-
tinek inkább Viczián izzó tekintetű, konokul fana-
tikus és végzetes megkésettségében egyszer-
smind groteszk római kölyökpatriótája mond-
ható, Mécs - ziccerszerepében sok mást nem is
tehetne - a kisujjából ráz ki egy perfekt alakítást.

Élmény viszont a megismerkedés a címsze-
replővel, a temesvári Harold Schmeltzcel. Utoljára
Kern András cinikus-agyafúrt pesti értelmiségijét
láttuk e szerepben, s most itt ez a nagy darab,
kissé puhány, szlávosan lapos-széles és
meglepetésre gödröcskés arcú, rokonszenves
férfiú, aki inkább a történelem lelkében turkáló
moralistát hozza ki a figurából. Nem „német"
színész, mint a Kvartettben látottak, sokkal
ismerősebb, mégis más. Herr vagy Domnul
Schmeltznek présence-a van, magába futtatja a
színpadi történés minden szálát, s a nézőt egy-
szer csak egyre jobban kezdi érdekelni Romulus
sorsa. Méltósága van, humora, férfibája. Egy
olyan színi kultúra látogatott el vele országunkba,
amelyből nem volna nehéz, viszont annál célsze-
rűbb volna tanulni.

Képzeljük csak el: megszületik a nagy zene-mű a
szerző képzeletében, majd papírra kerül.
Egyelőre csak öt vonalra rajzolt krikszkrakszok,
titokzatos jelek utalnak létezésére, ám a zene
matematikáját értők már tudják, hogy nem
mindennapi muzsika kelhet életre a partitúra
lapjairól. Ha aztán a koncert utáni tapsok
csalódottságot üzennek vissza, lehet keresni a
sikertelenség okait: előadhatatlan a nagy
zenemű, rossz a zenekar, tehetségtelen a
rendező.

Világos, hogy ez sok színházi alkotás forga-
tókönyve is. Éry-Kovács András a Budapesti
Kamaraszínházban a Találkozás előadásával
sokszorosan nehéz „karmesteri" feladatot vállalt.
Az előbbi párhuzam itt fokozottan érvé-nyes,
hisz Nádas darabjában a terjedelmes instrukciók
szinte pontról pontra kijelölik az előadás
kereteit. A rendező feladata tehát eb-ben az
esetben nem feltétlenül a színpadra állítás,
hanem a hatásos és érvényes színpadi
megszálaltatás.

Szóval, függetlenül a szekszárdi Deutsche
Bühne nehezen körülírható helyétől és további
pályája alakulásától, minél több ilyen, sikerre
joggal várományos előadást kívánhatunk neki,
amilyen A nagy Romulus; a Kvartett alkotógár-
dájának pedig, függetlenül a maroknyi értő és
hálás magyar nézőtől, akire számíthatnak,
mindenekelőtt azt, hogy ezzel a produkcióval
szülőföldjükön törjenek, akármilyen grádicson
állnak is ott most, néhány grádiccsal följebb.

Heiner Müller: Kvartett (Deutsche Bühne, Szekszárd)
Díszlet-jelmez: Uta Kala. Dramaturg: Gabriele Kloke,
Wiesner Katalin. Világítás: Szaiff László. Hang: Kovács
Gábor. Maszk: Borcsek Anita. Rendező: Frank Hörner.
Szereplők: Brigitte Schauder, Günter Schaupp.

Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus (Deutsche
Bühne, Szekszárd)
Zene: Papp Zoltán. Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Traian
Zamfirescu. Rendező: Darida István András. Szereplők:
Harold Schmeltz, Fráter Kata, Varró Emese, Viczián Ottó,
Mécs Károly, Dóczy Péter, Bregyán Péter, Tamási Tóth
József, Kozáry Ferenc, Fogarassy András, Gruiz Anikó,
Sárkány János, Ujlaky Károly, Jozifek János, Hollósi
Gábor.

Úgy tűnik azonban, hogy a Találkozás és álta-
lában a Nádas-darabok előadásai eddig inkább
csak a kérdőjelek számát növelték e drámák
előadhatóságával kapcsolatban. Sem a szolgai
változatok, sem a radikális rendezői átalakítások
nem tudták igazán felcsillantani a trilógia (Taka-
rítás, Találkozás, Temetés) szövegének - papí-
ron, olvasott formában - kétségtelenül létező
erényeit. Én úgy gondolom, hogy a Nádas-drá-
mák többet jelentenek egyszerű színpadi írások-
nál, és ez különösen igaz a Találkozásra, amely
végleges formáját Vidovszky László zenéjével
nyeri el. Az előadáson a szerzők szándéka szerint
létre kell jönnie zene és szöveg teljes kölcsönha-
tásának, amely a két elem összhangja vagy éppen
ellenpontozása által valósul meg. Vidovszky ze-
néje, amely semmi esetre sem kísérő jellegű,
hanem az előadás önálló princípiuma, feltételezi a
hasonlóan kötött szöveget, amelyben tehát az
esetlegességek is előre meghatározottak. A szö-
veg így egyszerre hordozza magában a szertar-
tásdráma ünnepélyességét és a melodráma köz-
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