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Hová visz az álarcos úr?

A tavasz ébredése
a Józsefvárosi Színházban

Frank Wedekindnek csuda szerencséje
volt.

Az írót valamilyen Kleist-évforduló

alkalmából megemlékezésre kérték fel, és
ő két oldalon keresztül - más szem-pontot
nem is említve - méltatta boldogtalan
elődjének mint a szexuális felszabadítás
úttörőjének érdemeit. Vaj-mi kevés okkal;
Wedekind saját becsvágyát vetítette bele
Kleist gondolatvilágának itt szóba jöhető,
humanista, lélek-tanilag korához képest
bámulatosan modern, de a szexuális
vonatkozásokat alig súroló aspektusaiba.
Wedekindet viszont valóban főképp ezek
a vonatko-

zások izgatták, számára a vilmosi kor-szak
egész képmutató, visszataszító at-
moszférája a nemiség körüli hazugság-
szövevényben sűrűrödött. Egyéb társa-
dalmi problémák iránt nem mutatott pri-
mer érdeklődést. És ezért volt mint író-nak
csuda szerencséje (mint embert, kevés
öröm érte) : mert bár a szexualitás fizikai
megnyilvánulásai Ádám és Éva óta
lényegileg azonosak, de az őket kísérő
konvenciók, kötöttségek, mítoszok
elválaszthatatlanul és amellett roppant
plasztikusan, művészi szempontból
különösen termékenyen kötődnek az adott
társadalmi viszonyokhoz; a szexualitás
állandó és változó elemeinek dia-lektikája,
helyesen felmutatva, intenzív totalitásban
rajzolhatja ki az adott kor-szak képét.
Példa erre A tavasz ébredésé-ben is említett
Faust: amennyire Margit az „ewig
Weibliches" princípiumának
megtestesítője, a Margit-tragédia épp
annyira az ábrázolt kor reprezentáns
tragédiája is. Talán erre érzett rá a kiváló
kritikus, Alfred Kerr, amikor A tavasz
ébredését „Faustulus és Gretelchen"
tragédiájának keresztelte.

Wedekind megnyilatkozásai arra utal-
nak, hogy erre az összefüggésre, kivált
pályája elején, inkább csak ösztönösen, a
vérbeli művész csalhatatlan szimatával
érzett rá; a későbbi remekművek, a Lulu-
drámák vagy a Keith márki cselekményé-
ben a szexualitás hiába foglal el központi
helyet, a dramaturgiai hierarchiában mégis
alárendelt szerepe van: a polgári
társadalom bizonyos törvényszerűségei-
nek plasztikus érvényesülését szolgálja.
Kemény, könyörtelen, pátoszmentes drá-
mák ezek, és hőseiken nem biológiai,
hanem társadalmi fátumok teljesednek be;
érthető, hogy szerzőjükben Brecht -- aki
pedig a szexualitás kérdéseivel nem sokat
bíbelődött - a maga legközvetlenebb
elődjét látta. (Egyébként meg-hökkentő
külső hasonlóság is volt köztük; Brecht
részéről pedig különösen találó és
szellemes gesztus volt, hogy épp
házasságon kívül született fiát keresztelte
el a nagy előd tiszteletére Frank-nak.) Es
ugyanilyen sokatmondó, hogy e későbbi
drámák legfrissebb és legjelentősebb
előadásai rendre posztdatálják a
cselekményt. Patrice Chéreau híres Lulu-
rendezése közvetlenül a fasizmus kitörése
előtti évekre helyezi a történetet, és Lulu
manipulálását, majd meg-semmisítését
afféle kísérleti náci had-gyakorlatként
értékeli; a Keith márki izgatott, lázas
légkörű, a degenerálódás és romlás rafinált
illatait árasztó cse-
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lekményét pedig legutóbb, a Royal
Shakespeare Company előadásán a wei-
mari Németországba költöztették - hol-ott
Wedekind maga 1918-ban hunyt el.
Vagyis talán megkockáztatható az az ál-
lítás, hogy épp mert Wedekind a tár-
sadalmi élet leglátványosabb, legfelfűtöt-
tebb aspektusára összpontosította kép-
zeletét, itt olyan jelenségeket ért tetten,
amelyek szélesebb értelemben tipikussá
csak később váltak. Végtére is mind-azok
az írók, akiket profetikusnak szeretünk
nevezni, valójában nem voltak sem többek,
sem kevesebbek egyszerűen jó íróknál.

A leghíresebb és legszebb, minden-
esetre a legköltőibb Wedekind-drámát, A
tavasz ébredését azonban még senki-nek sem
jutott eszébe posztdatálni. Ez jellegzetesen
kosztümös darab, hiszen már a húszas
években is nevetségesen hatott volna a nap
öltözékében előadni a gólyamesét, még
akkor is, ha a gólya-mese továbbélésére
akkor is, azóta is akadt példa: nemző- és
fogamzóképes fiataloknak ilyen abszolút
tudatlanságban tartása egyszerűen már
nem egyezett az egymást követő korok
mérvadó magatartási kánonjaival. A
cselekmény külsőségei valóban a vilmosi,
vagy ahogy az európai mitológiában
ismerősebben cseng, a viktoriánus kor
magatartási normáival esnek egybe, ezért
az aktualizálás nem a külsőségeken át
valósulhat meg, pontosabban külsőségeken
át soha nem valósulhat meg. Magukat
roppant emancipáltnak és felszabadultnak
tekintő országok vagy magukat ilyen
országban képzelő kritikusok ezért
fensőbbségesen kiáltották ki elavultnak A
tavasz ébredését, a gólyamesével közös
lomtárba utalva Wedekind
gyermektragédiáját. Önkritikára
hajlamosabb közösségek és alkotó
látomású színpadművészek szükségel-
tetnek ahhoz, hogy az érintetlenül hagyott
míderek, gérokkok és fátermörderek
mögött is a magunk problémáira, a mi
környezetünkben lejátszódó gyer-
mektragédiákra ismerjünk.

Egy angol kritikus például becsapha-
tatlannak képzelhette magát, mikor föl-
fedezte a dráma nagy "ellentmondását":
lám, Melchior Gabor mindent tud, és
mégis tönkreteszi Wendlát, tehát a
szexuális felvilágosításnak nincs sok teteje.
Erre nem is az az ellenérv, hogy Melchior
sem normális, magától értetődő
útravalóként jutott hozzá ismereteihez;
sokkal inkább arról van szó, hogy az ilyen
okoskodás érdektelenné szűkíti a mű
mondanivalóját. Melchior és

Wendla mint férfi és nő, mint Faustulus
és Gretelchen ugyan a börtön más-más
szárnyában raboskodnak, a rájuk
érvényes börtönszabályzat is némiképp
eltérő, de a börtönépület és még inkább a
rabság ténye közös.

(Egy zárójel erejéig: minden eddigi
magyar fordítások közös lapszusa, hogy a
hős nevét Gábor Menyhértre vagy épp
Menyusra magyarosítják, amiben szegény
Wedekind a ludas, lévén hogy
 valószínűleg kideríthetetlen okokból -
talán magyar származású édesanyja révén
 vezetéknévül a magyar asszociációkat
keltő Gabort választotta; ettől azonban
Melchior még nem lesz Menyusabb, mint
Hänschen vagy Ernst, akikből ugyanez a
koncepció mégsem csinál Jancsikát és
Ernőt, vagy épp Wendla, aki, mi mást
tehetne, Wendla marad, bár hasonló
indokolással akár Valikává

is honosodhatna. Magam azóta ódzko-
dom az ilyen megoldásoktól, mióta ti-
zenévesen egy Dekobra-regény hősnőjét
mint Duroy Istvánkát volt szerencsém
megismerni; mindenesetre az a nézetem,
hogy ha nem tudunk következetesen és jó
indokkal végig magyarítani, akkor
bölcsebb kerülni az ilyen egy király-egy
cigány megoldásokat.)

Némi leegyszerűsítéssel azt mondhat-
nók: a generációs ellentét mindig tár-
sadalmi ellentéteket takar (persze oly
módon, hogy mindig akadnak, pozitív
vagy negatív előjellel, generációs „áru-
lók": megalkuvó, öreglelkű fiatalok és
fiatal szívű, változtatni kész felnőttek is).
A fiatalok és szövetségesek változtat-ni
akarnak, az idősebbek, segédeik köz-
reműködésével, elvből, megalkuvásból
vagy gyávaságból, a kijegecesedett és
(számukra) bevált formákat őrzik. Sokan
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idézték a bemutató alkalmából Koszto-
lányi szavait: a darab „Mindenek előtt .. .
az ifjúság mindig megújuló harca, melyet
nem tüntet el semmiféle helyes neve-lés
vagy nemi fölvilágosítás, gyermekek
tragikuma, kik diákszobában, padláson,
ligetben magukra hagyottan a végtelennel
viaskodnak." És figyelemre méltó ebből a
szempontból az is, hogy Wedekind, akit
manapság nemcsak Brecht, hanem az
abszurd dráma előfutáraként is ünne-
pelnek, mindenekelőtt a kommunikáció-
képtelenség, az „egymás mellett való el-
beszélés" elvének és technikájának felfe-
dezése okán, igen pregnánsan differenciál:
a „felnőttek", a fennálló rendbe már
beilleszkedettek azok, akik sem egy-
mással, sem a fiatalokkal nem tudnak
hangot találni; a gyermekek, akik a termé-
szetes életet és kapcsolatokat sóvárogják,
még „egymással" beszélgetnek, figyelnek
egymásra, még a másiktól várják a
segítséget önmaguk megleléséhez és rea-
lizálásához, az ő dialógusuk még valóban
párbeszéd. Mert Wendla, Melchior, Moritz
(engedtessék meg, hogy így nevezzem
őket, mert bennem így élnek) valójában
saját egyéniségüket keresik, saját, bárha
még homályos, de nyílt és őszinte
elképzeléseik alapján akarnak él-ni, és a
szexuális ismeretek megszerzésére
irányuló privát törekvéseik ennek
jegyében válnak közérdekűvé, ez teszi
sorsukat időszerűvé egy olyan korban is,
amikor a fiatalok szexuális problémái
egészen másképp festenek. E múlt század
végi ifjak mai utódai már tízéves korukban
mindent tudnak a kényes problémákról, és
ha szüleik netán prűdek lennének, ők
maguk héttől hétre pontos technikai
utasításokat kapnak az ifjúsági hetilapok
hasábjain. Az ő tragédiájuk éppen az, hogy
nincs egy Bergmanné, aki szemérmesen,
gyermeke arcát bár kendőjével eltakarva,
figyelmeztetné őket: a nemek közötti
kapcsolatban mégsem a technika a fő,
hanem az érzelem. Bizony jó lenne, ha a
mai Wendláknak anyjuk nemcsak a
tablettát íratná fel, hanem azt is közölné
velük, ami miatt a Józsefvárosi Színház
nézői harsányan kikacagták Bergmannét:
hogy ha nem is elengedhetetlen, de üdvös,
ha a nő a férjétől és szerelemben fogan
gyermeket. És ha a mai Wendla, a mai
Melchior valahogy ráérezne erre a nagy
titokra, a felnőttek társadalmában annyi
ellenpéldára akadna, már megfertőzött
kortársai körében annyi célratörő rideg-
ségbe, gúnyba, cinizmusba ütközne, hogy
könnyen bekövetkezhet a tragédia:

immár nem a frusztrált test, hanem a
frusztrált lélek tragédiája - azonos vég-
eredménnyel. Nem is szólva Moritz bal-
sorsáról: a „teljesítménykényszer" alatt
összeroppanó, bukott diákok összeom-
lásai, sőt öngyilkosságai egy az egyben
ismeretesek napjainkban is, méghozzá
többnyire a hasonló, nem tehetségtelen,
csak később és másképpen érő, saját
emberré válásuk gyötrelmeivel lefoglalt,
túlérzékeny fiatalok esetében.

Wedekindnek ez az első drámája
mindenképp elüt a későbbiektől; úgy hi-
szem, ez a legkevésbé brechti, a leglá-
gyabb, a leglíraibb mind közül. Egy
magánlevélben az író flagelláns ön-
kritikával panaszolta: „Mindenből, amit
eddig írtam, hiányzik az a nagy szeretet,
amelynek Hauptmann a maga óriási ha-
tását köszönheti... És ezt a szeretetet nem
lehet megjátszani..." A szeretet persze
nem a szó szentimentális értelmé-ben
veendő; Gogol sem igen szerethette A
revizor szereplőit, Moliére sem Tartuffe-öt,
és Wedekindtől sem várhatott el senki,
még önmaga sem, gyengéd érzelmeket a
szélhámos Keith márki vagy a Lulu-
drámák démoni megszállottjai iránt - nem
erről van szó, hanem az író szenvedélyes
megértéséről, amely a legnegatívabb
szereplőben is megtestesülő emberi
nyomorúságnak vagy kiszolgál-
tatottságnak, esetleg rendkívüliségnek
kijár, és amely a szereplőhöz való vi-
szonyt egy bonyolult művészi mecha-
nizmus révén átpoetizálja, kiemeli a
köznapi, privát elítélés szférájából. Ezt a
képességet hiányolta önmagával
kapcsolatban Wedekind, és kétségtelen
hűvössége teszi számunkra nehezen
megközelíthetővé például a Keith márkit
csakúgy, mint Sternheim vagy, mondjuk
ki, Brecht darabjait. A tavasz ébredése azon-
ban kivétel: itt Wedekind még inkább a
német romantika és a Sturm und Drang,
Kleist, Lenz, Grabbe és Büchner utóda,
semmint az új tárgyilagosok, az
expresszionisták és Brecht elődje. A tavasz
ébredése „holdfényes" darab, csupa
gyengéd és fájdalmas líra, amelyből
ugyanakkor hiányzik minden olcsó érzel-
gősség, sőt izgalmasan színezi át a híres
wedekindi irónia, a groteszk iránti hajlam.
Minden együtt van a remekműhöz - hogy
mégsem válik egészen azzá, abban több
tényező játszik közre, első-sorban az
írónak az a vonása, amelyre Mejerhold
mutatott rá pompás meg-érzéssel:
„állandó hajlama arra, hogy irodalmi
elemeket vigyen be a szín-padra". Moritz
retorikus monológjai pél

dául vagy az erősen túlírt temetői záró-
jelenet inkább irodalmi vagy irodalmias-
kodó ambíciókból fakadnak, semmint a
dráma fő konfliktusainak következetes,
lényegre törő kimunkálásából, és itt nem
egyszerűen olyan problémákról van szó,
amelyeket megoldhat a húzás : a ki-
húzott részek helyén hézagok maradnak a
dráma szövetében.

Mindamellett legfőbb ideje, hogy a
magyar színpad felfedezze a maga szá-
mára Frank Wedekindet, és szerencsés
döntés volt, hogy ez az akció a legköny-
nyebben hozzáférhető A tavasz ébredésével
vette kezdetét. (Remélhetően ezután a
Lulu-drámákra sem kell majd túl sokáig
várnunk.) Az előadás pedig, Acs János
főiskolai hallgató rendezése, érdekes és
egészében sikerült munka. Mindenekelőtt
Acs optimálisan oldotta meg a mű elő-
adhatóságának legfőbb problémáját: a
gyermekszerepek kiosztását. A két szélső
megoldás sehol sem bizonyult igazán
sikeresnek : amikor huszonéves színé-
szekhez folyamodtak, súlyosan csorbult a
konfliktus hitele; amikor pedig, mint a
Berliner Ensemble 1974-es előadásán,
hasonló korú iskolásgyerekek közül
válogattak, amit nyertek a réven,
természetességben, hitelességben,
ösztönös azonosulásban, azt el-vesztették
a vámon, a művészi sűrítésre és
tipizálásra való képességben. A Nép-
színház stúdiósainak, kezdő színészeinek
mozgósítása kitűnő megoldásnak bizo-
nyult: korban majdnem megfelelő, az
eltérést egyéni alkatukkal és művészi
eszközeikkel még éppen hitelesíteni tudó,
szakmailag viszont már bizonyos mérté-
kig felkészült fiatalokat láthatunk a szín-
padon. Segít persze az akceleráció ténye
is: mai tizenéveseink jó része már kifej-
lett ifjú férfi és nő, ezért ezek a húsz év
körüli színészek a közönséggel végig el
tudják hitetni, hogy tizennégy-tizenöt
éves fiatalokat látnak. Ács János munkája
a jó vidéki előadásokra emlékeztet:
kiugró egyéni teljesítmények híján is
homogén összjátékot csihol ki
együtteséből. A látottak alapján nem
tudni, melyik színész állja majd meg a
helyét egy szokványosabb, rendezőileg
kevésbé koncepciózus előadásban vagy
egy olyan sztárszerepben, amely jelen-tős
egyéni tehetség nélkül a legmodernebb
színjátszás keretén belül is meg-
ragadhatatlan; de itt és most mindenki a
helyén van, sőt egyesek, így Angster
László (Melchior) vagy Mártz Tibor
(Hans) figyelemre méltó egyéni adottsá-
gokat is sejtetnek. Wendla szerepében



viszont Szűcs Ágnes olyan természetes és
bájos, mintha szakmai edzésektől még
fertőzetlenül valóban egy iskolai
tehetségkutatáson ugrott volna ki.

A fiatal színészek üdítő természetes-
séggel vállalják Wedekind jelenettechni-
káját, amely „felnőtt" kollégáik számára
nehézségeket szokott okozni. A hagyo-
mányos átéléses játékmodorban sokkal
inkább ragaszkodnak a folyamatosság-hoz,
a szaggatottság általában kibillenti a
színészeket magabiztosságukból; itt Ács
János el tudta érni, hogy színészei ne
annyira a figurákat, mint inkább a
problémát éljék át, és a problémát tárják
fel belülről, a figurákat pedig némiképp
elidegenítetten ábrázolják. Így az-tán a
filmszerű, csak a lényegre koncentráló, az
átmeneteket elfedő mozzanatok drámai-
színészi hitele általában meggyőző. (Ács
ráadásul néhány önálló leleményű
villanásszerű néma jelenettel még meg is
tetézte a kemény vágások számát; közülük
néhány, mint Bergmanné találkozása az
utcalánnyal vagy az egyik tanár leszólítási
kísérlete gondolatilag is figyelemreméltó.)
Az előadás éretten profi és ugyanakkor
hamvasan, áttetszően spontán. A fiatal
közreműködők a maguk számára
megoldották A tavasz ébredése
konfliktusát: úgy tűnik, zökkenőmentesen
sikerült megvalósítani önmagukat.

Az előadás azért nem hibátlan; túl sok a
sötét, túl sok a halkság vagy diszkréció
címén eladni próbált motyogás, máskor,
elsősorban a tanári konferencia
jelenetében, az egyöntetűen szürkítő
karikírozás. Itt egyébként bántóan hat a
németül megőrzött szövegek beiktatása,
talán csak azért, mert nemrég volt látható e
megoldás briliáns alkalmazása a
vígszínházi Minden jóban, itt viszont a gag
másodjára tért vissza, gyenge színészi
megvalósításban. Túl harsányak a lányok
csoportos jelenetei is, már-már Karinthy A

lányok című humoreszkjét idézik, és inkább
a fiúk szemén át láttatják a lányokat,
semmint belül-ről, ami azért feltűnő, mert
a fiúk viszont mély megértéssel és
bensőséggel kelnek életre. Mindezek
ellenére vitathatatlan, hogy az előadás él.
Fiatalok szenvedik át a szocializálódás
mindig gyötrelmes folyamatát, s a nemi
kérdés, miközben merész szókimondással
áll a középpontban - lásd a magyar színpa-
don mindeddig előzmény nélküli onani-
zálási jelenetet -, egyben szimbólummá
párolódik: a berendezett és a fiatalok

megkérdezése nélkül berendezett világgal
való szembenállás szimbólumává.

Mint nemrég olvashattuk, a rosszin-
dulattal nem gyanúsítható Arnold Wesker
leereszkedő sajnálkozással tételezte, hogy
nálunk a Száll a kakukk fészkére című
filmet nem vetíthetik; amiből az is
következik, hogy a színpadi változat, a
Kakukkfészek előadásának híre sem jutott
át Hegyeshalmon Bizony, mélységesen
szomorú, hogy a magyar előadások nem
válhatnak az egyetemes szín-házi tudat
részévé. Számomra például nem okoz
nehézséget idehaza tudomást szerezni
arról, hogy az Angol Nemzeti Színház A
tavasz ébredése-előadásán a díszleteket az
egyenruhás javítóintézeti fiúk cserélték;
londoni kollégám viszont talán soha nem
szerezhet tudomást Ács János
rendezésének két olyan megoldásáról,
melyek tudomásom szerint ön-álló
leleményűek, és izgalmasan gazdagítják a
dráma előadástörténetét. Az eddigi
előadások Gaborné és Moritz kapcsola-
tában hangsúlyoztak bizonyos erotikus
mellékízt, és Gaborné hozzájárulását
imádott fia javítóintézetbe küldéséhez
azzal indokolták, hogy a fiú és Wendla
viszonyának kipattanása e felvilágosult
úrihölgy toleranciáját is meg-haladja. Acs
János Moritz és Gaborné kapcsolatában
csak a fiú részéről tételez fel erotikus
kötődést, ennek fejében viszont finoman,
de határozottan Melchior és anyja között
jelez ilyen tartalmú kapcsolatot, amire
egyébként a szöveg fel is jogosítja. Így
aztán logikus, hogy az anya pálfordulását
a sértett hiúság indokolja: a szép és még
fiatal asszonyt az háborítja fel, hogy az ő
játékosan enyelgő, de határozottan a férfi-
nő viszony elemeire is épülő kapcsolatuk
már nem elégíti ki a fiút, akit egyszerre
akar megőrizni gyermeknek és partnernak.
Ezért taszítja el magától fiát és pártol
vissza, bűnbánóan és elfojtott érzékiségét
végre szabadon kitombolva, férjéhez, és
így kettejük násza egyben a fiú fölötti cin-
kos tort is jelenti. Sára Bernadette, az
előadás legformátumosabb, artisztikus és
kemény alakítását nyújtva, kitűnően
érzékelteti ezt a folyamatot: az átmenetet
a rejtett, alluzív erotikából a szentesített
polgári gyönyörbe és ezzel egyidejűleg a
kétes értékű, öntetszelgő szövetséges
árulását, végleges átpártolását a
„társadalom támaszai" közé.

A másik újítás az, hogy az álarcos urat
Ács az apa alakítójával, Hetényi Pállal
játszatja, ily módon leszámolva minden
olyan középutas, langyos értelmezéssel,

amely a dráma végkicsengésében valami-
képp mégis az egészséges élet győzelmét
látja a morbid halálképzetek ellenében.
Megjegyzendő, hogy az 1979-es hamburgi
Nemzetek Színháza fesztiválon egy olasz
társulat az álarcos urat egy tankkal
helyettesítette, amely erőszakosan sodorja
maga előtt Melchiort. Ennek az
erőszakosan modernizáló felfogásnak
nem külső formája, de szelleme tér vissza
Ács János megoldásában. Itt ugyanis arról
van szó, hogy Melchior csak akkor térhet
vissza az életbe, csak akkor szakadhat el
igazán áldozataitól és szövetségeseitől,
Moritztól és Wendlától, ha apja fia lesz,

vagyis elfogadja a fennálló társadalom
hazug konvenciórendszerét. Valószínűleg
ezért is küszöbölte ki Ács a javítóintézeti
képet, amely közvetlenül a befejezés előtt
még szenvedő áldozatként láttatja a fiút,
és így az érzelmi hatás szempontjából
megzavarja a be-fejező tabló egyértelmű
üzenetét: Melchiort, akár Homburg
hercegét, sikerült megtörni. Kapitulál és
talpon marad; talpon marad, mert
kapitulált. Ács egyéb-ként elő is készíti
ezt a váltást: nála Melchior lázadásában
addig is inkább a kirekesztettség
sértettsége dominál, sem-mint a saját
eszményei megvalósítására irányuló,
gyermekien tiszta és monomániás
törekvés.

Ács János végső megoldása jól sum-
mázza a dráma aktualitását. Wedekind
tragédiája mindaddig időszerű lesz, amíg
az álarcos úr képében megjelenő apa nem
egy olyan életbe ragadja magával fiát,
amelyben érdemes lemondani az ifjúság
minden szertelenségéről és ab-szolút,
sokszor irreális változtatási kény-szeréről.
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