
nát játszó Izabela Olszewska is olyan
színész, akit nem lehet elfelejteni: mi-kor
Sztavrogin végre vállalni kívánja vele
kötött házasságát, nemcsak fölülkerekedik
a kisváros e már-már mitikus alakján, de
valósággal kicsúfolja a Sztavrogin-
legcndát, iszonyatosan meggyűlölteti
magát; immár szükségszerű, hogy
Sztavrogin „előleget" adjon a bér-gyilkos
Fegykának, aki az utcán lesi, biztatást
várva Marja megöléséhcz. Jan Nowickinek
(Sztavrogin) ez a legijesztőbb jelenete,
ismét szól az a hátborzongató, csontig ható
röhejekből, artikulálatlan hangokból és
dzsessz-motívumokból kombinált zene,
mely első perctől végigkíséri az előadást, a
terem legkülönbözőbb pontjain elhelyezett
hang-szórók idegtépően visszhangoznak (a
zeneszerző Zygmunt Konieczny valósággal
társalkotó ebben a produkcióban), s No-
wicki-Sztavrogin gyűlölettől és kéjes
gyönyörűségtől remegő kezekkel rángat-ja
elő belső zsebéből a rubeleket, szórja az
előtte térdeplő Fegykának, ki úgy tartja
mozdulatlanul a karját a „nagy" Sztavrogin
felé, mint a festmények kéregető-esdeklő
orosz muzsikja.

Mert jellegzetesen „oroszos" is Wajda

Ördögökje, képileg nemegyszer oly hi-
teles benyomást keltve, hogy akár Dosz-
tojevszkij regényéhez illusztrációként is
szolgálhatnának a krakkói Ördögökről
készült felvételek. S a látvány ilyen ér-
telemben kiegészíti, gazdagítja a figurák
belső fejlődésrajzát. Mondhatnánk - csak a
kiemelt Pjotr Verhovenszkij és Marja
Lebjadkina alakjánál maradva -, hogy
Dosztojevszkij sokkal több árnya-lattal,
bonyolultabban festette meg hőseit.
Igazunk is lenne, meg nem is. Wajda arra
törekszik - s legjobb színészei esetében
ugyancsak sikerrel -, hogy legalább
egyetlen vonást, egyetlen gesz-tust a maga
teljességében teremtsen újjá a színpadon,
hisz - vallja - „az Ördögök valójában nem
színpadi mű, ha-nem egy darab élet, amely
a közönség előtt zajlik le". S jól tudja,
hogy egyet-len színészi gesztus, ha teljes,
megteremtheti, szemünk elé varázsolhatja
az egész világot, az élet totalitását. Olyan
tanulsága ez a krakkói Ördögöknek, mely
egyúttal válasz lehet a fentebb fel-vetett
„hogyan olvassunk klasszikusokat?"
kérdésre is.

IGLÓDI ISTVÁN

A Spektakel, a
Volksbühne
és Benno Besson

Múlt ősszel az NDK színházai ünnepi
programmal készültek köztársaságuk 25.

születésnapjára. Több ősbemutató, illetve
aktuális témájú felújítás jelezte azt a nemes
versengést, mely az együttesek között
kialakult. A legegyénibb hang-vételű és
legnagyobb szabású vállalkozással a Benno
Besson vezette Volksbühne lepte meg
közönségét.

A Spektakel II .

Tizenhárom egymás utáni estén játszották
ezt a h á r o m. . . mit is? Zavarban vagyok a
műfaji meghatározással. Este héttől éjjel
fél tizenkettőig ugyanis a színház
valamennyi arra alkalmas helyiségében
tizenkét darabot mutattak be: nyolc
nagyobb egyfelvonásost, egy jelenetet,
három egész estét betöltő dara-bot. Az
„egész este" ebben az esetben mégiscsak az
este egy részét jelenti, hiszen a Spektakel
lényege, hogy elsősorban az előadások
egymásutánja, az egész színház s nem egy-
egy produkció adja az este élményét.
Felesleges lenne ismertetni a zöld, piros és
kék jegyek speciális rendszerét, tény
azonban, hogy egy nézőnek háromszor
kellett elzarándokolnia a Volksbühnébe, ha
valamennyi elő-adást látni akarta. Ezt
velem együtt nagyon sokan meg is tették.

Röviden a három programról. A nézők
két csoportja a nagy színházterembe
érkezett, akárcsak egy szokásos előadáson.
Meglepett viszont, hogy a „hagyományos"
széksorokkal szemben, az óriási
forgószínpad egy cikkelyében szintén
tribünt emeltek a nézőknek. Mindkét
nézőtéren egy-egy „platókból" kialakított
„stég" vezetett keresztül, tükörelv alapján.
Ugyanezen elv alapján folyt a játék is.
„Tükörben" játszottak a színészek, vagyis
minden szerepet két színész alakított. A
darab Heiner Müller Lepe
dője, melynek cselekménye a felszabadulás
idején bonyolódik egy berlini pincében.
Mathias Langhof és Manfred Karge
rendezésében ez a tükörelv nem vált üres
formalizmussá: kiválóan érzé-

A szalonjelenet Andrzej Wajda krakkoi Ördögök-rendezésében



Emlék a Spektakel II.-ről, a berlini Volksbühne képmontázsa a színház rendezvényéről

keltette és szembesítette a pince és a felszín
dimenzióit.

A játék végén leereszkedett a vas-
függöny, és elválasztotta egymástól a két
eddig összefüggő nézőteret. Az előszín-
padon a vasfüggöny előtt egy kollázs
előadása kezdődött, melyet Volker Braun
Hintze és Kunze című darabjából, valamint
Aiszkhülosz Prométheuszából állított össze
az előbb említett rendeződuett.

Ugyancsak az ő munkájuk zajlott
eközben a vasfüggöny másik oldalán, ahol a
forgószínpad a nézőnek emelt tribün
körcikkelyének egy részét elfordította, s
ekképpen a színpad körül arénaszerű
nézőtér keletkezett. Itt a Schlötel című, mai
témájú darabot játszották. A rendezőpáros
telitalálata volt, hogy az üzemi környezet
ábrázolására a nagy-színház üzemi
technikáját alkalmazta „díszletként". A
zsinórpadlás hídjai, a le-fel jövő trégerek, a
világítási tornyok változtak át
kőolajfinomító üzemmé, ugyanakkor
megjelenítve a színházat is mint üzemet.

Az előcsarnok „csillagfoyerjában"

eközben az Ernstgeorg Hering rendezte
Kitüntetéseket adták elő, mely arra a

kérdésre kereste a választ, hogy egy női
szocialista brigád miért utasítja vissza az
odaítélt Állami-díjat. Szerzője, Regina
Weicker nem író, hanem munkásnő egy
gyárban.

Külön műsort követhettek nyomon a
nézők a próbaszínpadon és a színház előtti
játszótéren. (Lévén október, itt plédeket
kaptak.) A szó legszorosabb értelmében
nyomon követhették, mert miután
megnézték az első egyfelvonásost, lesétáltak
két emeletet a játszótér-re, majd onnan
vissza az átdíszített próbaszínpadra, ahol a
harmadik produkció várta őket, Brigitte
Soubeyran rendezésében, a főszerepben
Fritz Marquardttal, aki egyébként a
Volksbühne neves rendezője.

Így zajlott le a műsor esti része, ezt
követte a három éjszakai program a
büfékben és az előcsarnokokban. Vidám
hangvételű egyfelvonásosok, amolyan
szatírjátékok voltak.

A bal oldali büfében Kurt Bartsch A has
című songjátékát adták, az előbb említett
Fritz Marquardt rendezésében. Az
építőipari munkások körében játszódó
darab konyhalánya felfedezi növekvő hasát,
s ez az építkezés több férfidol

gozóját kínosan érinti. A konyhalány ra-
vaszul egyenként tárgyal korábbi lovag-
jaival, s mindegyiknek megígéri, hogy nem
őt fogja megnevezni apának, ha kéréseit
teljesíti. Teljesítik. Lopnak, csalnak,
hazudnak, mert mindenki kerüli a botrányt.
A végén előkerül a tömés, amitől olyan
nagy lett a konyhalány hasa, s a férfiak
rádöbbennek a valóságra: az állapotosdi
játék volt, de ők tényleg bűnösek. A
darabban alig hangzik cl néhány mondat
prózában, a kitűnő versekre Henry Krtschil
remek zenét írt. A rendezés hangsúlyozza a
darab farce jellegét, és szép példáját nyújtja
a modern népszínháznak.

Éjfél előtt ér véget a Spektakel II., de a
színház nem zárja kapuit. Éjjel egy óráig
együtt. esznek-isznak, táncolnak a nézők és
a fáradt, de jókedvű színészek, akik közül
néhányan három szerepet is alakítottak
ezen az estén. A néző számára pedig' a
Spektakel megtekintése több, mint a
szokásos színházi este: rész-vétel a Színház
ünnepén, mellyel. egy országot ünnepel. A
Spektakel II. nehezen illeszthető be
megszokott színi-. kritikai
ítéletrendszerünkbe. A legérdekesebb
előadásokról szóltam néhány



szót; a többi talán nem volt olyan új-szerű
és meglepő, de ezeket is átforrósította a
szomszéd termekből áthallatszó taps és az
az áhítat, ahogy a csendre felkért nézők
lábujjhegyen osontak az új játszási helyre,
csendjükkel szinte „besegítve" a többi
előadás lebonyolításába. A Spektakelt nem
is érdemes „darabokra" szedni: nem azt
éreztem a leglényegesebbnek, hogy
eldöntsem, melyik rendezés vagy alakítás
volt a jobb, hanem hogy tapasztalhattam:
az együttes meg-mutatkozása új gyakorlati
színházi formát öltött. A Spektakel II.
főrendezői Karge és Langhof voltak.
Rendkívüli energiát és munkát követelt
tőlük, hogy a négy darab színre vitele
mellett a másik nyolc produkciót is
gondozták. De nem csekély erőpróbára
vállalkozott az egész együttes, s méltán
aratott maximális elismerést. A Spektakel
II. sikere azonban, úgy gondolom,
legmélyebben Benno Besson kitűnő
színházvezetői munkájának gyümölcse.
Több ez, mint jó alkalmi vállalkozás, mely
kiemelné Bessont és színházát a többi
„évfordulós" művészeti esemény közül.
Besson nem egy produkcióval, hanem
egész színházával ünnepelt ezen az estén.
Viszszatért az alkalomszerű ünnephez, a
színház ősformájához.

Benno Besson

Jó alkalom a Spektakel eltűnődni annak a
munkának a tanulságain, amelyet Besson a
Volksbühnc élén, előbb művészeti
igazgatóként, majd később intendánsként
kifejtett. Ritka az a jó szín-ház, melyre nem
egy nagy rendezőegyéniség nyomja rá a
bélyegét, hanem több kiváló alkotó
dolgozik egymás mellett. más-más
stílusban és ugyanakkor a legteljesebb
művészi egyetértésben. A Volksbühne ilyen
színház, és hogy ilyen, az nem véletlen,
hanem több éves tudatos munka
eredménye. Ez a munka talán nagyobb
erőfeszítést igényelt Bessontól, mint
világsikerű rendezései. Világsikereit
általában olyan színházakban érte el, ahol
nem ő volt a gazda. Az-után a
Volksbühnében tudott „gazda" is lenni.
Megritkultak a Besson-rendezések, de
egyre többet hallottuk Karge és Langhof,
Soubeyran, Marquardt és Strassburger
nevét. Kialakult a Volksbühne ma már
európai hírű rendezőgárdája, és ezekhez a
nevekhez olyan elő-adások fűződnek, mint
a Haramiák, a Vadkacsa, a Tóték, a

Macskajáték, A zöldnadrágos lovag és az
Aranyelefánt, hogy csak néhányat említsek
a legsike-

resebbek közül. Kevés nagy színház
mondhatja el, hogy öt kiváló rendezője
van, még kevesebb, hogy ezek a mindig is
nagyon tehetséges alkotók itt váltak igazán
klasszikusokká. Kevés színház mondhatja
el, hogy ennyi nagyszerű színésze van, de
még kevesebb, hogy ezek a kiváló
színészek tökéletes együttest alkotnak.
Mindennek a titkát - ha nem akarjuk
misztifikálni Bessont - talán abban a
struktúrában kell keresnünk, melyet
nagyon is tudatosan ő alakított ki a
Volksbühnében.

Volksbühne

A Volksbühne alkotói rendszerét
meghatározza az úgynevezett team-sziszté-
ma. Minden rendezőnek megvan a dra-
maturgja, az asszisztense (a kettő lehet egy
és ugyanaz a személy) és a díszlet-
tervezője. Körülbelül ez a csapat. Rengeteg
energia és érték rejlik ezekben a közös
célokra szövetkezett kis sejtekben. Nem
hierarchikusan, hanem teljesen
demokratikusan dolgoznak együtt, közös
véleményüket fejti ki a próbán a rendező.
A csapaton belüli viták azonban sosem a
próbákon zajlanak. Ott egy jól összeszokott
orvoscsoporthoz hasonlóan mindenki a
maga funkcióját tölti be a rendező
irányítása mellett. A csapatok állandóan
együtt vannak, legfeljebb valakit
kölcsönkér egy másik csapat. Azáltal, hogy

a dramaturg nem általában dramaturg, az
asszisztens nem általában asszisztens,
önálló művészi arculatú alkotókká válnak.

A produkciókat hihetetlen alapossággal
készítik elő. Az állítópróbák nem a
díszletjelzés megkonstruálását jelentik,
hanem leendő világítási effektusokkal,
jelzésruhába öltöztetett statisztákkal va-
lóban a majdani előadás vizuális elemei-
nek lehető legteljesebb kipróbálását. A
színészvezetés igen intenzív, a színészt -
mint általában az NDK-ban - a Volks-
bühnében kifejezetten komoly alkotó-
társként kezelik. A játékmesteri munka
nagyon is racionális és kegyetlenül őszin-
te. A próbafegyelem nem csupán formális,
hanem lényege szerint szolgálja a készülő
előadást.

A színész az első emlékpróbától jel-
zésmaszkban és ruhajelzésben próbál,
logikus, hogy így könnyebben találja meg
az ábrázolandó figura biológiai jellemzőit.
A rendező és a színész közötti kapcsolat a
premier előtti időszakban sem válik
formálissá. A színésznek meg kell szoknia,
hogy nem önmagában lé

nyeges, hanem a produkció egyik ele-
meként.

A csapatok bármennyire egységesek is,
nem elszigetelten dolgoznak, hanem
állandóan beleolvadva a többiek mun-
kájába. Bizonyos próbastádiumokban
komoly konzultációkon mondják el vé-
leményüket a látottakról. Bessonnak van
ugyan vétójoga, de ez ideig nem került arra
sor, hogy használja is. Mindig elegendőek
voltak az őszinte és megindokolt érvek. Ily
módon egy-egy előadás végső
kialakításában valamennyi csapat részt
vesz, úgy, hogy nem tűnik el a rendezők
szuverén világa, de a meg-valósult előadást
mindenki magáénak érzi és magáénak is
tekinti.

A különböző stílusú rendezők egyéni
hangja megmarad, az előadások nívója
viszont egységesen magas. Érdemes meg-
említeni a blokk-repertoár rendszert. Bi-
zonyos időközökben (általában három-
havonként) változik a repertoár, az idő-
közökön belül viszont csak négy, leg-
feljebb öt darabot játszanak. Az újabb
blokk műsorra tűzése előtt nagyon alapos
frissítő próbákat tartanak. Ezáltal
kiküszöbölik a nagy repertoárú színhá-
zakban dolgozó színészek rémét, a ritkán
játszott, lassanként széteső előadást, vi-
szont a frissítőpróbák hatására az évek-kel
ezelőtt bemutatott darabok is jó állapotban
kerülnek színre.

A rendezők együttese tematikailag is
egységes évadra készül. Idén például
klasszikus drámákból álló sorozatot mu-
tatnak be. Hogy ez Besson ötlete vagy sem,
nem tudjuk; annyi bizonyos, hogy a
sorozatban ő az Ahogy tetsziket rendezi. A
„színházcsináló" Bessont tehát ismét
felváltja a rendező Besson.


