
netek - a ljubljanaiak fegyelmezett és
magas színvonalú tolmácsolásában -, de
mégsem gondolunk arra, hogy szín-házban
ülünk. Nem azért, mert kényelmetlen a kis
felületű, támla nélküli, sámli-szerű
ülőalkalmatosságokon gubbasztani
kétórányit, egyszerűen mert a vízkereszt,
Borisz Davidovics születése, a kisfiú
vesszejének körülmetélése, a több nyelven
beszélő moszkvai rádió hírközlései,
Trockij szónoklata, a kronstadti rádió
tompított hangú híradása, a kongresszusi
néma szónok manipuláltságában tragiko-
mikus gesztikulálása, színpadi jelenetből
valósággá emelkednek: úgy érezzük a
színpaddal körülölelt nézőtéren ülve, hogy
a történelemben ülünk, nyakig ülünk
benne, hogy körülöttünk, fejünk fölött
viharzik át a század, és ezt az érzésünket
fokozza az a látszólagos hang-zavar, amely
az egyes szövegrészletek szlovén, orosz,
német, angol, magyar nyelven történő
felmondásából keveredik. (A bábeli
hangzavar a forradalmársors
internacionalizmusát hivatott jelölni.)
Sajátos, már -már barokk tobzódású, de
mégis modern színház Ljubisa Ristic
előadása. Á rendező színházi esz-szét ír,
afféle holdkóros módjára, aki nem törődik
semmivel, csak a maga mondanivalójával,
s ennek rendel alá mindent, szöveget,
fényt, színt, nézőt.

Így csinál színházat, holott nem szín-
házcsinálás a célja.

Ez az öt előadás a kiváltója annak a
nagyarányú színházi vitának, amelyet
egyrészt a zsüri különös ítélete indított el.
(Egyrészt a kritikusok által legtöbb
szavazatot kapott A-moll mise egyetlen díjat
sem kapott, másrészt a Sterija Játékok
elnöke, Josip Vidmar akadémikus a
főbizottság nyilvános ülésén a Szolgák
előadását megengedhetetlen rendezői
önkénynek bélyegezte.) Á sajtó hasábjain
azóta is gyűrűző - nemegyszer indulatos -
vita azonban azzal biztat, hogy a
lehiggadás után sor kerülhet a jugoszláv
színházi állapotok teljesebb felmérésére,
szakszerű áttekintésére, s ennek
eredményeként a színjátszás kor-szerű
törekvéseinek széles körű elismertetésére
is.

Nem érdektelen záróadalékként meg-
említeni, hogy az idei BITEF műsorában a
26. Sterija Játékok két legjelentősebb
előadása, az A-moll mise és a Borisz
Davidovics síremléke is helyet kapott,

NOVÁK MÁRIA

Az együttélés lehetőségei

Színházi esték Lipcsében

Hosszú, türelmes sor álldogál a lipcsei
Schauspielhaus és az Opernhaus bejárata
előtt. Valamennyi jegy elkelt, a várakozók
egy-két üresen maradó székben
reménykednek.

Az odavetődő külföldinek - aki enyhén
kierőszakolt szerencsével bejutott - elég
két színházi este, hogy eltűnőd-jön: a mozi
és a tévé az egész világot elérhető
távolságba, illetve otthonába hozó
tökéletes illúziójával szemben (éppen ezért
a színház mai létjogosultságában
kételkedőkkel vagy azt tagadókkal
szemben!) a színház az, ami úgy hat a
„lélektől lélekig", hogy ugyanakkor
legközösebb gondjainknak emel élő
szószéket. A Schauspielhausban
Szophoklész Antigonéja, az Opernhausban
Hochhuth legújabb darabja, a jogászok
egyetlen tétel antinomiáiként szól-nak az
emberi együttélés lehetőségeiről egy
rendhagyó helyzetben; az egyéni
felelősség határairól a történelmi szük-
ségszerűség pillanatnyi szituációiban.

Két és fél ezer év választja el egymástól
a két darabot, mégis mindkét elő-adás
azokhoz szól érzékenyen és politikusan,
akik esténként szembesülnek a játékkal. A
klasszikus görög tragédia és az -
ideológiájában ugyan vitatható --mai mű
színpadra állítása egyúttal bizonyítéka volt
egy olyan rendezői maga-tartásnak, amely
tendenciózusan állást kíván foglalni
korunk vitás kérdéseiben. Aki erre
vállalkozik, annak következetesen föl kell
tárni az alkotás valamennyi eszmei,
'gondolati rétegét, s ezen belül kell
egyértelműen kibontakoztatni a maga
közlendőjét. (Különösen a klasszikus
művek adaptációi kapcsán érdemes ezt
megjegyezni, annyi érdektelen - látszólag
hűséges - hazai előadás láttán.)

Az Antigonéban az értelmezés aktuali-
tása, a Jogászokban az aktualitás szín-
szerű értelmezése Karl Georg Kayser, a
Lipcsei Színház igazgató-rendezőjének
munkáját dicséri.

Bizonyára az sem a véletlenek összjá-
téka, hogy mindkét drámát rendhagyó
helyen és időben mutatták be. z Ant igonét
a Lipcsei Színház földszinti halljában, a
Hochhuth-darabot az Operaház

egyik pincehelyiségében játszották a késő
esti órákban, miközben a nagy színpa-
dokon zavartalanul folyt egy plenzdorf-
színmű illetve egy Verdi-opera előadása. z
alig száz nézőt befogadó termek - eredeti
rendeltetésüket nem leplezve - az egyedül
alkalmas színtérként funkcionáltak.

A Jogászok intim környezetét, egy fiatal
pár szobáját, a pince közepén rendezték
be. A szobát három oldalról a nézők
széksora keretezte, negyedik oldalát egy
hatalmas üvegfal zárta le, mellyel. a lakás
manzard jellegét érzékel-tették.

Az Antigoné előadásához a színház
reprezentatív földszinti fogadóit hasz-
nálták föl. A nagycsarnok hosszanti
tengelyében egymással szemben elhelye-
zett két-két széksorral elnyújtott, vívó-
pásthoz hasonló játéktér alakult ki. Egyik
végét üvegajtók választották el a külső
helyiségtől, a másik oldalon széles
lépcsősor vezetett föl az emeletre. Á
magasban egy furcsa eklektikájú
egyiptomias-klasszicista-modern férfiszo-
bor állt. A grádics alján egy-egy össze-
tekert szögesdrót, a néhány fokkal följebb
elhelyezett karosszék s a fent csillogó alak
együttesen asszociálta a hatalom képzetét.

Antigoné

Szophoklész tragédiája - Kayser rende-
zésében - nem az ellenállás, a protestálás
drámája, inkább a társadalmi együttélés
lehetőségeire apellál. Antigonénak és
Kreonnak egyaránt fel kell mutatni - és
percről percre újra bizonyítani -
cselekedeteik jogosságát. Harcukat egymás
ellen és egymásért vívják. z első döntéstől
a beteljesedésig vezető utat mindketten
megszenvedik - egy-ként perlekedve
önmagukkal, környezetükkel. Ám
Kreonban több a kétely, Antigonéban több
a bizonyosság. Végzetük nem emberfeletti
erőfeszítés, nem a megszállott hérosz és
antihérosz tettének következménye, hanem
két gyötrődő ember tragédiája. Nem
fanatikusok, de tiszteletre méltó és
szánandó mintái emberiességünknek.

A küzdelem pólusait Ántigoné és Kreon
jelenti, mindkettőjük ütközőpontja pedig a
kórus. Így válik a kar -- a rendező szándéka
szerint - a dráma főszereplőjévé. Egyéni és
kollektív viszonyulásuk az eseményekhez
árnyaltan sokszínű: együttjátszók,
beavatottak, sejtők, óvók, bűnrészesek és
ítélkezők. Aktív



létük kényszeríti arra a külső és belső
konfliktusokat, hogy ne a háttérben
bontakozzanak ki, hanem elevenen lüktető
emberi, társadalmi közegben.

A kar első színre lépése felidézi Oidi-
pusz fiainak véres küzdelmét, a háborúk
mélységesen antihumánus voltát. Míg a
kórus egyik fele a színtér közepén fehér
tógaszerű lepelben énekelte a harc
eseményeit, a másik fele a második világ-
háború jellegzetes terepszínű köpenyé-ben
némán felsorakozott az üvegajtók mögött,
köpenyüket, rohamsisakjukat elhelyezték a
földön - ezzel jelezve a halál pillanatát -,
majd beléptek az üveg-ajtón,
összeölelkezve üdvözölték egy-mást a
bentiekkel, és felszabadult bachchusi
táncba kezdtek a győzelem, a béke
örömére.

A főszereplők is a lezajlott testvér-harc
fájdalmát hozzák magukkal. Antigoné
dacosan, Iszméné riadtan robban be a
színre, Kreon pedig tépelődve próbál újra
egyensúlyt teremteni az égi és földi
parancsolatok között. Mikor a bűnös
Antigonét behozzák, szinte zokogva térdel
elé, hinni sem akarja, hogy nevelt
gyermeke, fia jövendőbelije tagadta meg
ítéletét. Szópárbajuk felnöveli indulatukat,
de nem lesznek gyűlölködő ellenfelek.

Á főszereplők egymás között és a kó-
russal folytatott dialógusaiban érvek és
ellenérvek csapnak össze; féltés és féle-
lem, meggyőzés és meggyőződés, harag és
szeretet érzelmei hullámzanak.

Antigoné nem egy elvont, örök erkölcsi
tételért, nem a példázatos hősi halálért
küzd, hanem az életéért, és így mindenki
életéért. Utolsó útja a halotti szertartás és a
menyegzőre való készülődés megrázó
együttese. A kórus tagjai körbeveszik,
ünnepélyesen „lemosdatják", átöltöztetik
és magasra emelve viszik ki.

Kreon kételyeit Theiresziász szavai
döntik el; szándékát nem igazolja sem a
jelen, sem a jövő. Tévedése - a ha-talmi
pozíció csúcsán - megbocsáthatatlan.

z előadás drámai súlyát a két főszereplő
és a kórus hordozta, bár a királyt alakító
állami díjas Manfred Zetzsche - a rendezői
koncepció ellenére - túlnőtt Antigonén. A
kiváló művész pátosztól mentes
egyénisége belülről fakadó méltóságot
sugárzott. Érzelmi skálája a kitárulkozó
gyengédségtől az önmarcangoló
kegyetlenségig ívelt. Szerettei haláláról
tudomást véve - hang nélkül játssza el az
eljátszhatatlant:

egyetlen megrekedt sóhajtással belülről
omlik össze.

Á kórus tagjai a színművészeti főiskola
hallgatói voltak. z előadás számára
komponált zenei kíséret - ütős-és
fúvóshangszerekből álló zenekar elő-
adásában - nemcsak drámai effektusként
szolgált, hanem ritmikailag összefogta és
meghatározta a kórus - néha énekbe csapó
- szövegmondását és koreografált
mozgását. Ez utóbbin erősen érezhető
volt, hogy a színház sokat átvett az amatőr
színpadok kollektív mozgás-formáiból. Itt
azonban - éppen tökéletes kidolgozottsága
miatt - sokszor mesterkéltnek, formai
bravúrnak hatott.

Jogászok

Hochhuth - Peter Weiss-szel és Kipp-
hardttal együtt - ahhoz a szerzőcsoporthoz
tartozik, amely a hatvanas évek elején
lépett föl a politikamentes, csak
szórakoztató nyugatnémet színházak el-
len. Darabjaival éppúgy felkavarta a
színházi világot, mint a politikai közvé-
leményt.

A Svájcban élő német író valamennyi
művében a közelmúlt történelmi esemé-
nyeinek egy fejezetét tárja föl, nem mo-
dellekben és parabolákban, hanem a
résztvevők, felelősök konkrét megjelení-
tésével; visszaadva egyszersmind a szín-
háznak a jelent és a jelen iránti felelős-
séget.

A Jogászok témája régóta érlelődik
benne. Háborús dokumentumokban bú-
várkodva döbbentette meg az angolok
morbid bölcsessége: „Ha el akarod ve-
szejteni a németeket, fordulj a néme-
tekhez!" További kutatásai igazolták e
tételt: míg a második világháborúban az
amerikaiak tízmilliós hadseregükből
egyetlen katonát lőttek agyon szökés
miatt, addig a Wehrmachtban több mint 24

ezer halálos ítéletet hajtottak végre, s a
háború befejezése után is likvidáltak jó
néhány fiatal tengerészt szökés vagy
csupán politikai ellenvélemény
kinyilvánítása miatt. A bírákat nem
vonták felelősségre, a jogszolgáltatást ma
is ugyanazok fogalmazzák meg és gya-
korolják ráadásul olyképpen, hogy a
paragrafusokkal ne csak múltbeli tény-
kedéseiket igazolják, hanem radikális
rendeleteket hozhassanak a baloldal el-
len. A Német Szövetségi Köztársaságban
1959 óta kétezernél több olyan halálos
ítéletet mondtak ki, amelyben náci bírák
működtek közre. S ennek az államnak az

első elnöke avató beszédében

a bibliai idézetet hirdeti: „A törvényesség
emeli föl a népet" - ezáltal szentesítve a
törvénytelenséget és a terrorizmust.

Mindez magyarázata annak, miért ját-
szódik a darab cselekménye éppen Aldo
Moro holttestének megtalálása napján.

Hochhuth nyilatkozataiban elutasítja
darabjai kapcsán a dokumentarista meg-
jelölést. Kiváltképp a Jogászok esetében
hagyományosabb dramaturgiai megoldá-
sokkal kísérletezik. A nyugatnémet lojális
kritikák politikai felháborodásukat a
drámai megformálás hibáinak túlhang-
súlyozásával kendőzik. Kétségkívül a
szerző nem bízik eléggé a tények fel-
tárásának katartikus hatásában. Ámbár
vitathatatlan, hogy egy összehasonlító
analízisben Hochhuth Jogászokja Az altonai
foglyok gyengébb drámai lenyomatának
tűnhet.

A nyugati megítélés természetesen nem
akad fönn Hochhuth mélységes ideológiai
pesszimizmusán! Bármennyire elis-
merésre méltó ugyanis az a morális szi-
gorúság, amellyel a szerző az ember
lényegének a felelősségvállalást tekinti -
ahogy a „Kell-e a színháznak a mai
világot ábrázolnia?" című tanulmányában
kifejti -, végső soron az elszigetelt
egyénben jelöli meg a történelmi és
társadalmi aktivitás egyetlen tényezőjét. Á
Jogászok rezonőr figurájával, Tinával
mondatja ki: „Nekem az egyén mindig
messze előbbre való a »nagy egésznél«!
Olyan, hogy »nagy egész«, hát olyan
nincs is, hiszen minden egyedi eset épp
attól egyedi, hogy különbözik a mindig
csak fantomszerű »egésztől« és normáitól.
És erkölcsi-jogi értelemben nincs is
»teljesség« - mert az áttekinthetetlen."

Á dráma túlméretezett szövegének
színpadi megszólaltatására ránehezül a
képi megszerkesztés túlbonyolítása; a
múlt és jelen eseményeinek egymásra
vetülése, a szereplők illetve a figurák
azonosulása vagy megkettőződése.

Á rendező, Karl Kayser rá merte bízni
magát a dokumentum és az aktualitás
drámai erejére; megszabadította a darabot
fölösleges ballasztjaitól. Elhagyta például
a bizonyára igen humoros, de eléggé
banális epizódsort: a súlyos diaréval
küszködő miniszteri testőr „szükségszerű"
kirohanásait.

z ötszereplős kamaradarab cselekménye
Heilmayer miniszter leányának, a frissen
jogászdoktorrá avatott Tinának és
élettársának lakásán játszódik. A két
nemzedék békés egymás mellett élése
kibékít-



hetetlen konfliktusokat rejt. A diploma
örömére rendezett családi ünnep rövidesen
bírósági tárgyalás színterévé válik. Tina,
élettársa - és időközben betoppant -
barátjuk számon kéri a minisztertől a jelen
eseményeit. Szenvedélyes vitájuk
nyomozássá fajul, melynek során
lassanként lelepleződik Heilmayer kénye-
sen titkolt múltja: fasiszta hadbíróként
részese és végrehajtója volt a náci jog-
szolgáltatásnak,

A múlt képei és árnyai valóságosan csak
egyszer jelennek meg a színen. Mikor
nyilvánvalóvá válik a miniszter háborús
ténykedése, az addig természetesnek ható
reflektorfények helyett kékes homályba
burkolózik a szoba. Heilmayer tiszti
egyenruhában diktálja segédjének egy

fiatal német katona halálos ítéletét. A
manzard üvegfala mögött bejön az elítélt -
ugyanaz a színész, aki Tina vőlegényének
szerepét játssza - s a puskalövés hangjára
összeesik.

Ez az egyetlen, technikailag igen egy-
szerűen megoldott színváltozás és szerep-
azonosítás elegendő az írott mű bonyolult
verbális és képi montázsainak érzé-
keltetéséhez.

A darab leegyszerűsítése és látszólag
puritán megjelenítése megnöveli a színé-
szek feladatát. Érzelmi, gondolati inten-
zitással, a játék plaszticitásával kell tar-
tani a dráma feszültségét és a nézők
figyelmét. A kitűnő szereplők - Heilmayer
alakjában ismét Manfred Zetzsche -
képesek voltak arra, hogy a szünet nélküli
két és fél órás előadásban mind-végig
megőrizzék ezt a feszességet.

Két előadás megtekintése után nem
ildomos a német színházi élet egészéről
általános szentenciákat mondani. Legfel-
jebb annyit: az ifjú Goethe városában,
Lipcsében inkább Schiller és Brecht
szelleme bolyong.

BONIFERT MÁRIA

Merre tart
a spanyol színház?

A Franco halálát követő első esztendők
euforikus hangulatában úgy tűnt, gyöke-
resen megváltozik a helyzet egész Spa-
nyolországban: a diktatúra helyét átveszi
az alkotmányos rend, a nemzetiségek tel-
jes autonómiát kapnak, az emigrációba
kényszerített politikusok, írók, művészek
végre hazatérhetnek, a cenzúra megszű-
nik. Fellendülhet a művészeti, ezen belül a
színházi élet. Á haladó művészek egész
sor tervezetet dolgoztak ki: szabadságot,
új, hatásos irányelveket követeltek a
kultúra minden területén. Az I . számú
dokumentumban, melyet 1976. januárjában
nyolcszáz kiemelkedő személyiség írt alá,
többek között szerepelt a teljes ki-fejezési
szabadság, az amnesztia a kulturális élet
minden képviselője számára, a kulturális
decentralizáció, a nemzeti művészet
előtérbe helyezése és támogatása, a
művészek teljes jogú képviselete a
szakszervezetekben és a társadalombizto-
sításban, Művészeti és Kulturális Minisz-
térium létrehozása. A színházzal foglal-
kozó 2 . számú dokumentum a színházi
szakemberek Demokratikus juntájának
irányelveit tartalmazza: a színházi élet
decentralizálását, a különféle nyelvű, kul-
túrájú, társadalmi felépítésű nemzetiségek
saját színházi centrumainak megte-
remtését, a színészek és színházi szakem-
berek képzésének új, hatásosabb formáit
tűzte ki célul. A számú dokumentum a
színházi életben eddig kívülálló „Független
színházak" aláírásával jelent meg. Ezek a -
nagyrészt amatőr - csoportok a színházi
kultúrát a nagyvárosoktól távol eső
falvakban, városokban szerették volna
meghonosítani, ahol a „hivatalos"

színházak sohasem voltak képesek gyö-
keret verni. E fiatalokból álló, jórészt
egymástól függetlenül működő kis cso-
portok egységesítették törekvéseiket, s
elsősorban a területi centralizáció ellen
léptek fel. Hangsúlyozták, hogy a kata-
lánoknak, baszkoknak, galíciaiaknak
anyanyelvű kultúrájuk alapján autentikus
nemzeti színjátszást kell létrehozniuk,
Országos vita bontakozott ki a színészek
és színházi szakemberek
szakszervezetének kérdésében: követelték
az eddig ér-vényben levő vertikális
szakszervezetek

(a színházak, a tévé- és a filmszínészek
más-más szakszervezetbe tartoztak) meg-
szüntetését és egységes szakszervezet
létrehozását. A régi szakszervezeti forma
atomizálta a színésztársadalmat, s valójá-
ban csak a vállalkozóknak kedvezett, ki-
játszhatta a színészeket egymás ellen, s
nem szabadította meg őket a munkanél-
küliség fenyegető rémétől. Új színházi lap
alakult Pipirjaina címmel, amely nevében
is (pipirijaina volt a régi spanyol
vándortársulatok neve) az új, „össznépi"
színház, a valóban demokratikus, sok-
színű, független színház megszületéséhez
kívánt bábáskodni. Létrehozták a madridi
Sala Cadalsót, egy kisférőhelyes kísérleti
színházat, ahol az amatőr színtársulatok, a
kísérletező kedvű együttesek állami
támogatással dolgozhattak.

A demokratizálódási folyamat azonban
lelassult, ellentmondásossá vált. A spanyol
színházi élet nehéz örökséget hordozó,
megcsontosodott rendszerét nem lehetett
egyik napról a másikra intézkedésekkel
megváltoztatni. Vajon mi volt az oka,
hogy a színházi élet állóvízzé silányult,
amikor a mozikban Bardem, Berlanga
művészete virágzott?

Az ok elsősorban a vállalkozói rend-
szerben keresendő: a színházi épületek
vállalkozók tulajdonában vannak, akik
bizonyos összegért „kölcsönzik" azokat a
társulatok számára. A polgárháború után
ezek a vállalkozók kerítették hatalmukba
szinte az egész színházi életet. Nem volt
érdekük sem az anyagi, sem a művészi
siker, hiszen a bérbeadás összege ettől
független volt. Állami támogatás
gyakorlatilag nem létezett, a társulatok
anyagi haszna minimális volt, az is rend-
szerint a bérbeadók kezébe vándorolt. A
vállalkozók szerint a színház nagyobb
anyagi befektetéssel, viszonylag kisebb
rentabilitást eredményez, mint a televízió
vagy a film, ezért az utóbbi kettő anyagi
lehetőségei összehasonlíthatatlanul jobbak
voltak. Az egyetlen biztos siker a
színházban: a bohózat, a revü, az operett.
Színházi tradíció gyakorlatilag nem
létezett: a klasszikusokhoz például csak
mint mozdíthatatlan bálványokhoz volt
szabad közelíteni, az előadások a
diktatúrát igyekeztek alátámasztani és
leplezni. Talán ennek tudható be a ma is
megfigyelhető közömbösség, sőt klasszi-
kusellenesség. A klasszikus spanyol szín-
ház három meghatározó egyénisége, Lope
de Vega, Caldexón és Cervantes közül az
utóbbi években egyik sem aratott
különösebb sikert a spanyol színpadokon.


