
világszínház
- Érdekes névsor.
- Ezeknél az embereknél az erős

gondolatot autentikus színházi formák
kísérik - ez alapvető... Aztán Horvai
István. Az én gondolkodásomban meg-
határozó szerepe van annak a költői
realizmusnak, amit ő is képvisel. És
igazgatóként ő is úgy látja, hogy egy
színházban sokféle stílus megfér együtt.
Szeretnék olyan szemtelenül könnyed
lenni és mégis olyan komolyan élni a
művészetben, mint Sík Ferenc. Szinetár
Miklós nagyszerű rendező, kár, hogy
ritkán dolgozik színházban.

- A elmúlt években egy ideig itt volt Lengyel
György is. Miért szakadt meg a kapcsolatuk?

- Ezt tőle kellene megkérdeznie. Nyil-
ván nagyon fárasztó volt már számára.
Tanítani a Főiskolán, jelen lenni a Ma-
dáchban, a Szövetségben, az ITI-nél - ez a
fajta élet nem vihető sokáig, előbb-utóbb
„belehal" az ember. Egyre kevesebbet
tudott jelen lenni, és két év után úgy
döntött, hogy az a korrekt, ha ezt ilyen
módon nem csinálja tovább. Amíg ehhez
neki energiája volt, nagyon jól tudtunk
együtt dolgozni, és a Csokonai Színház
most is, mindig nyitva áll előtte. Sok közös
vonás volt a színházi gondolkodásunkban.
Pedig a vidéki színházaknak rendszerint az
a vesztük, hogy a két vezető módszerei és
jelen-léte megosztja a társulatot. A nagy
bomlások és borulások egyik eredője
éppen ez.

- Hogyan vélekedik a tanácsi irányítás
elvéről és gyakorlatáról?

- Kettős irányítás ez. Közvetlenül a
tanácshoz tartozunk, de az elvi irányítást a
minisztérium látja el. Nekünk éppen
nagyon jó a helyzetünk. Mindkét irányító
szervünkkel jó a kapcsolatunk, valóságos,
alkotó kapcsolat.

- Mikor jó a „helyzet" ?
-- Alapvetően akkor, ha szakmai biza-

lom van a színház iránt.
- A tanácsnál kinek a feladata, hogy a

színházzal foglalkoznék ?
- Aki azzal foglalkozik, annak értenie

kell a színházhoz, praktikusan is. A hét-
köznapokhoz, a működéshez... Egyéb-ként
a minisztérium véleménye is az, hogy a
színház a tanács szempontjából nagyon jó
helyzetben van. Egyrészt az itteniek
hagynak dolgozni bennünket, másrészt
anyagilag mindent megadnak, ami
lehetséges, ezt mostanában naponta
tapasztalom. A rekonstrukció kapcsán ez
igazán kiderült.

INGEBORG PIETZSCH

Új törekvések
az NDK színházi életében

Mielőtt az ugyancsak összetett helyzet-ről:
az NDK drámaírásának jelenlegi
kérdéseiről és a színházakról szólnék, egy
egész sor kérdés merül fel. Például: mi az,
amit a magyar olvasó feltételezhetően
ismer? Milyen ponton érdemes elindulni ?
Mennyiben nyújthat egy meg-szabott
terjedelem mégis reális képet a
messzemenőkig bonyolult összefüggések-
ről? Lehet-e egy ilyen szűkre szabott
cikkben csak megközelítőleg is vissza-
adni azt, ami országunkban a művészek,
drámaírók, színházi alkotók között szóban
forog?

Az érveket fontolgatva elhatároztam,
hogy feltételezve a magyar olvasók
bizonyos ismeretét, fejtegetésemben az
NDK színházi életének utolsó két-három
esztendejét összegezem - meghatározott
kérdéscsoportok (pl. a nemzet-közi
drámairodalom színpadra vitele;
irányzatok a szcenográfiai területen; az
ábrázolás helyzete; a gyermekszínházak
helyzete stb.) kizárásával -, lényegében
azoknak az íróknak és rendezőknek fej-
lődésével és működésével foglalkozom,
akik színházaink jelenlegi színvonalának
legjellegzetesebb meghatározói, akik -
szerintem -- érdemesek arra, hogy mun-
kásságuk Magyarországon is ismertté
váljon, illetve, akik rászolgáltak arra, hogy
bemutassák őket.

Kezdjük tehát in medias res: Heiner
Müller - akinek összetett szövegei az
utóbbi években egyre több rendezőt
csábítanak vitára - az elmúlt időkben két
irodalmi mű alapján készített drámai
szöveget: a Feladatot Anna Seghers
elbeszélése és a Négyest Laclos nyomán.

A Feladat (a berlini Volksbühnében az író
rendezésében, ezenkívül Karl-Marx-
Stadtban is látható) témája: „Emlékezés
egy forradalomra." Arról szól, hogy egy
Haitiban megvalósult néger köztársaság
eszményeit 1789-ben Jamaikában hogyan
kellett volna realizálni. Müller három
figurában formálja meg a forradalomhoz
való magatartást, s ezt történelmileg és
társadalmilag pontosít-ja. Az áruló alakja
egy jamaikai rabszolgatartó család fia. A
társadalmi és nemzeti felszabadításért
harcoló, egy néger,

aki ezért az életével fizet. És a bretagne-i
paraszt, aki egy szegényházban szenved
ki nyomorultul, és aki a „nem teljesített
feladatot" egy azt vállalni nem akarónak
adja tovább.

Mi lesz tehát a forradalmi feladattal?
Vajon valaha is visszaadható? A megbízó
már nem létezik, hiszen Franciaországban
Napóleon már régen a francia forradalom
eszméinek árulója.

Müller metaforák, monológok, epikus
részletek stb., valamint majdnem
egymásra és egymáson átözönlő képsor
segítségével vizsgálja az értelmiségiek
forradalmi időkben való magatartását - az
1789-es forradalom kapcsán. Nagy mű.
Minden bizonnyal az NDK színházi
életében az utóbbi évek legjelentősebb
alkotása.

A Feladat után a Négyest írta meg Müller
(ez ideig még nem került színpadra). A
kétszemélyes darab központi kérdése az
unalom és a semmittevő sznobizmus, egy
olyan túltelített társadalomban, amelyben
az író ezeket a jelenségeket rafináltan és
perverz viszonyokat teremtve ábrázolja.
Müller nyelve részegítően gyönyörű;
finoman utal - a látványos önpusztítás és
rombolókedv érzékletes fokozására
bőségesen szolgáló irodalmi példákra,
Büchner: Leonce és Lenájától, Flaubert:
Bovarynéján át a mai abszurdokig (Beckett
vagy pl. Albee).

Müller Feladat vagy Volker Braun Nagy
béke (bemutatta a Berliner Ensemble
1979-ben) című darabjához hasonlóan az

1944-ben született Christoph Hein is az
átfogó történelmi vonatkozásoknak
szenteli munkásságát. Írt egy Cromwell-
drámát, néhány jelenkori témájú dara-bot
és egy Lassalle-ról szóló színművet. Hein
az NDK kortárs drámaírói tehetségeinek
legreményteljesebb alakja. A
Cromwellról, amely például a történelmi
angol forradalomról szól ugyancsak egy
forradalom nagy kérdéseit taglalva, az író
így nyilatkozott: „A Cromwell se nem
történelem, se nem parabola. A tör-
ténelemről és a történelmi tudatról szól,
feltárva a múlt és a jelen találkozását és
ütközését ..." És a darab utolsó mon-
dataiból - amikor a tábornok és a
manchesteri parlamenter Cromwellről
beszélnek nyilvánvaló az író koncepciója:
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy
Cromwell az ellenségeit nem a hibái, ha-
nem az erényei miatt szerezte. Nagyon
erényes volt. Az erényei félelmetesek
voltak ... Kemény koponya, amelyben
dühöngve, égett el az idő."

Volker Braun Nagy béke című művé-



egyéni és költői, semmiképp se lapos na-
turalizmus.

Az ilyenfajta drámaírás létrejöttét egész
nyilvánvalóan a nemzetközi irányzatok
kényszerítették. Az olyan író például,
mint Fugard színpadjainkon gyakran
játsszák a darabjait - vagy Franz Xaver
Kroetz is termékenyítően hatottak. Ehhez
járul az igen szembeötlően
kínálkozó tézis-antitézis konstelláció
(csak két személy segítségével), a társa-
dalmilag tipikus kérdés feltevése, ennek
sűrítése és politikai és társadalmi moti-
váción át a létező minta visszatükrözése.

Jürgen Gross - hogy konkrét neveket és
példákat említsek - fiatal emberekről írt
egy darabot. Egy futballmérkőzés végén
fiatalok menekülnek egy felvonulási
helyiségbe, mert a futballpályán
gyilkosság történt, és félnek a rendőrségi
vizsgálattól. A darab címe: Mérkőzés,
amely nem annyira egy bűntény körül-

A

nek részletes ismertetéséről itt kétségte-
lenül le kell mondanom, mert ez esetben
feltételezem a magyar színházi emberek
darabismeretét. Braun nemrégiben egy
„régi" új darabbal állt elő. (Régi, mert kb.
tíz éve írta, de ez ideig még bemutatásra
nem került. A lipcsei színház az igen
összetett darabbal csak idén kezdett
foglalkozni.)

A Schmitték egy fiatal munkásnő törté-
nete. A munkásnőnek képeznie kellene
magát, de nem hajlandó a szakmunkás-
tanfolyamra járni, s konfliktusai pontosan
ezekből az ellentmondásokból fakad-nak.
Az író a nőnek az új társadalmi fel-
tételek közötti magatartását vizsgálja, azt
a szabad kifutási teret, amely ténylegesen
azonban nem áll rendelkezésére, és azt a
szerepet, amelyet számára elő-írnak. A
történetet rémítő kegyetlen tett fejezi be -
(hasonlóképpen Braun évek-kel ezelőtt
írt Tinka című darabjához, amelyben az
ellentmondás véres, brutális csapással ér
véget).

Amint ezt Brauntól másként várni se
lehetne - ugyancsak különböző stílus-
elemek segítségével - a sokoldalú törté-
nelmi és esztétikai vonatkozásokat ábrá-
zolja, s ezek az emberiség történelmének
igen távoli kezdetére utalnak, a férfi és
nő, az egyén és társadalom viszonyát év-
százados távlatokon át vizsgálja.

Az itt említett írókat (a szűkre szabott
bemutatás és az ebből adódó kény-szerű
egyszerűsítés ellenére is) mégis egy
meghatározott irányba lehet besorolni.

Müller, Hein és Braun a társadalmi való-
ság egyfajta totális ábrázolására törek-
szik: Brecht epikus színháza minden két-
séget kizárólag befolyásolta ezeket az
írókat; írásaikban kerülik a hétköznapi
nyelvet, és megformált, emeltebb kifeje-
zésmódra törekszenek.

Egy egész sor fiatal írót is - az előb-
biektől eltérő szempontok szerint - a
darabjaikra éppen úgy jellemző vonások
alapján egy körbe sorolhatunk. Ebben a
csoportban túlnyomóan két tendencia
mutatkozik. Az egyik: a szereplők számát
kettőre-háromra vagy nagyon kevés-re
csökkentve az írók megpróbálják a
jelenlegi társadalmi viszonyok közötti
emberi együttélést ábrázolni. Figuráik-
nak a cselekvési területe igen „leszűkí-
tett": egy felvonulási helyiség, egy sze-
gényes méretű lakóhelyiség, egy pince,
egy toronyház teteje vagy ezekhez ha-
sonló.

A konfliktust előidéző kiindulóhelyzet
nagyon tipikus: az addig egymás számára
majdnem idegen emberek, sőt az indulás
pillanatáig teljesen ismeretlenek
(többnyire a társadalom különböző
rétegeiből) kerülnek össze, és egy rend-
kívüli ok miatt be kell mutatkozniok
egymásnak, érintkezniök kell egymással,
és kapcsolatok alakulnak ki. Egyéni
motívumok és pszichológiai cselekvési
okok sokoldalúan rajzolják meg ezeknek
a figuráknak a jellemvonásait. A művek
nyelve többnyire a mindennapok realisz-
tikus beszédét tükrözi, de mindemellett

ményeinek kiderítéséről szól, hanem in-
kább öt fiatal magatartásmintájáról, akik
véletlenül szembekerülnek egymással.
Gross Mérkőzés előtt írt darabjában is
véletlen konfrontáció van. A tolvaj nő és a
hazug nőben két egymástól teljesen
különböző, pontos életúttal megírt asz-
szonyt csak az azonos bűncselekmény -
jogtalan elsajátítás - kapcsol össze -
ugyanis kénytelenek egy szűkre mérete-
zett lakóhelyiségben egymással élni.

A Fiúk című darabjában Heinz Drew-
niok (született 1944-ben) két fiatal-ember
történetét írja meg, akik tényleges
katonaidejük letöltése közben kerülnek
egymással kénytelen kapcsolatba, mert -
jóban-rosszban - egy szobában élnek
együtt. A két igen különböző életkörül-
mények közül érkező fiúban kölcsönös a
gyanakvás és meg nem értés. Éppen ezért
nincs kedélyes „happy end", éppen úgy,
mint a fiatalabb írók többségé-nél, akik a
„nyitott vég" felé irányítják a
cselekményt, felteszik a kérdéseket
anélkül, hogy tetszetős megoldásokat
mutatnának.

Hasonló vonásokat ismerhetünk fel a

Sűrített tej panoráma című darabjával
igen figyelemre méltóan debütált Georg
Seidelnél. Látszólag egy család történetét
írja meg, de a kérdés kapcsán - hol töltik
a gyerekek a szünidőt? A szülőknél vagy
a Fekete-tengernél? - vígjátéki
hangvétellel szól az egyén bol-
dogságigényéről. Az író az élet kérdéseit,
a fogyasztói társadalomban felmerülő
gondolatokat, az emberek közötti kap-
csolatok elsilányulását monológokban,

Danton halála a berlini Deutsches Theaterben



lidércálom-víziókban és kiélezett dialó-
gusokban vizsgálja.

Albert Wendt Tetőfedőkje számos érdekes
előadásban kerül színre. Wendt „kis"
történetbe sűríti az őt érdeklő konfliktu-
sokat (ugyancsak az emberek közötti
területen). A Vad utak és a Pincecsapda
azoknak az embereknek magatartásmód-
ját tárja fel, akik mind a munkájukban,
mind az egymással való érintkezésükben
igen különböző módon a saját boldog-
ságigényük kielégítését keresik. Wendt
nagyon fantáziadús, költői vénájú dráma-
író, különös humorú realizmussal ábrázolt
figurái nem ritkán „különcök". Wendt a
költői emelkedettséget, a mindennapinak a
fantasztikussal való „keresztezését" keresi.

Az előbbiekben az utódgenerációnál két
irányzatról szóltam, így a fentebb említett
két írón kívül essék még néhány csupán
vázlatos említés. Azokra a dara-bokra
gondolok, amelyek a mesék képé-ben,
parabolákban, bohóc- és cirkusz-
játékokban tehát elidegenítetten -
jelentkeznek, a mai valóságra utalva. Az
olyan írók, mint Barbara Honigmann ( A z
ulmi szabó; Don Juan), Jörg Michael
Koerbl ( A cirkusz hátulról; Gyilkosság
a Morgue-utcában Poe nyomán) vagy akár
Eugen Eschner (Undine; Lilith) nevét más
írókat is képviselve említem.

Ezeknek a fiatal íróknak a szándékát az
jellemzi, hogy a mai valóságunkról
kialakult lényeges állításaikat a hagyo-
mányos szabályokat felhasználva új, mai
szempontokkal átszőve írják meg. Régi
anyagokhoz való közeledési kísérletük
nyilvánvalóan példaképeik, mint Heiner
Müller, Peter Hacks vagy akár Joachim
Knauth jellemzője. (Ez utóbbi egy egész
sor parabolisztikus-mese-szerű
komédiával már évekkel ezelőtt jelentősen
befolyásolta az NDK dráma-írásának egy
meghatározott irányát.) Az itt említett
három fiatal író sajátos nyelvi
kifejezőkészségű; további fejlődésük
remélhetőleg -- eredményes lesz.

Ennek a fejtegetésnek a végén szere-
peljen itt néhány már régen „érvénye-sült"
író neve, akiknek darabjai ugyan
folyamatosan szerepelnek a műsorter-
vekben, de akiknek fejlődése nem alakul
meglepően másként, hanem azonos az évek
óta kialakult képpel. Utalok itt Armin
Stolperre, Rainer Kerndlre és Claus
Hammelre. Utalok Peter Hacksra, Rudi
Strahlra és Helmut Bezre is. Hacks
varázslatos mesekomédiája, a Szegény lovag
után néhány szórakoztató történelmi
ujjgyakorlattal lépett színre,

Heinrich Mann drámatöredékének, a Nagy Frigyes szomorú történetének előadása Alexander Lang
rendezésében

házak nál a folyamatosan kialakuló mű-
sorterv irányzatával egyszerre bizonyos
összefüggésben a rendezői egyéniségeket
kell tekintetbe venni és megemlíteni. A
fiatalabb és középgenerációnak azokról a
rendezőiről van szó, akik az-előtt javarészt
színészként működtek, s évek óta rangos
színházaknál dolgoz-nak. Brecht epikus
színházának befolyása kevésbé határozott
módon ismerhető fel a mai vezető
rendezőgenerációnál, mint az NDK
színházi életét a hatvanas és hetvenes évek
elején meghatározó rendezőknél - mint pl.
Dresen, Besson, Karge, Langhoff,
Wekwerth és a többiek. Bár még „érintette"

őket ez a hatás, kétségtelenül vitába
szálltak Brechttel, de más kifejezési
lehetőségeket, eszközt és tartalmat
keresnek.

Ennek (jogos) okai vannak. A Brecht
számára lényeges társadalmi kérdések -
bizonyos társadalmi stabilizáció alapján
ma már nem elsődlegesen dominálnak. A
társadalmi érdeklődés egyre fokozottabban
az emberek kapcsolatai, az egzisztenciális
kérdésekre, az együtt-élés, az erkölcs és a
családi helyzetekre tevődött át. Nem
véletlenül lettek hirtelen aktuálisak a
századfordulónak azok a drámái,
amelyekből mindezek a kérdések
kicsengenek.

A színházak műsortervébe és minde-
nekelőtt a közönség számára felkerültek:
Ibsen, Csehov, Hauptmann. A klassziku-
sokban gyakran a társadalmilag differen-
ciált problematika kevésbé lelkesítő,

mint például A múzsák; átdolgozta és
befejezte Geothe ünnepi játékát, a Pan-
dorát, és utolsóként egy mai témájú dara-
bot írt Szittyó címmel, amely azonban még
nem került színre.

Rudi Strahl, akinek vígjátékai most is,
mint azelőtt, nagy közönségtetszést aratnak,
ismét vígjátékot írt Mindenki szeme előtt
címmel. Briliáns komédiai ötletre épül a
darab, az ötlet azonban sajnos ártalmatlan
viccbonyodalomba fullad. (Egy család
hétköznapjait egy mindig jelenlévő
tévékamerán lehet szemlélni.)

És Helmut Bez, aki az NDK-ra nagyon
jellemző, mai témájú darabjával, a Jutta,
avagy Damutz gyermekeivel sokat hallatott
magáról (a darabot igen sok színház
bemutatta), legutóbb a romantikus Ludwig
Tiech Fordított világ című művét alkalmazta
színpadra (a darab még nem került színre).

Összegezve megállapítható, hogy egész
sor fiatal, tehetséges író első
szárnypróbálgatásainak lehetünk tanúi, de
többségük a tehetség szárnypróhálgatásain
túl, egyéniségük kétségtelen tényét el-
ismerve - a legjobb színműírók darabjaira
jellemző tulajdonságot keresik:
világnézetük megfelelő színpadi kifejezési
formáit.

Ami az NDK színházainak helyzetét,
mindenekelőtt a drámai művek színre-
vitelét illeti, a drámaíráshoz hasonlóan
nagyon világosan meghatározott irányok
ismerhetők fel. Bizonyos szín-



hanem sokkal inkább az emberi együtt-
élés alaphelyzetei. Ez a szemléleti meg-
közelítés (Shakespeare vagy Schiller
műveinél) nem zár ki bizonyos veszte-
séget, csökkentéshez, radikalizáláshoz és
különleges megoldásokhoz vezet. De
egyben lehetővé teszi a rendezők számára,
hogy világszemléletüket, mai va-
lóságunkhoz való viszonyukat kiélezetten
és provokálóan hangsúlyozzák. A jelentős
fiatalabb rendezők munkáiból ez tűnik ki:
legyen az anyag történelmi, klasszikus,
ókori, parabola, mese vagy legenda
formájában feldolgozott - a művet
végiggondolva, megvizsgálva,
hatáslehetőségeit elemezve maivá vál-
toztatják. Nem azért játsszák Shakespeare-
t, mert Shakespeare „műsoron" kell
legyen, mert jó szerepeket írt vagy

más hasonló okokból. Hanem nagyon
tudatosan választják ki Shakespeare-nek
egyik vagy másik darabját, mert
véleményük szerint az anyagban a mai
közönség számára van „olvasat". Ter-
mészetesen ebből az irányból Brechthez
jut el a gondolatsor, hiszen nekünk Brecht
tanította meg, hogy a művészet és
különösen a színház a társadalmi
valóságból milyen módon indult ki, és
hogyan tud arra visszahatni.

Jelenleg a nagy kortársi NDK drámák (a
kimondottan napjaink kérdéseit
feldolgozó darabok) sajnálatos hiánya
miatt is, egy egész sor klasszikus szín-mű
előadására került sor. A Goethe-év
örömmel üdvözölt alkalom is lehet, de
ezzel nem adhatunk egyértelmű magya-
rázatot. A klasszikus anyagok jó ideje

sokkal inkább olyan alkalmatossággá
váltak, amelyekben nagy, az emberiséget
megmozgató kérdéseket lehet fejtegetni,
amelyeket jelenkori drámairodalmunk
még igen kevéssé vet fel. Az olyan nagy
filozófiai témák, mint p1. az egyén és a
társadalom viszonya, szellemiség és
hatalom, művész és állam, szabadság és
manipuláltság, függőség és az ettől való
szabadulás kísérlete, valóság és lehetőség
stb. a „régi" darabokból csengenek ki.
Mindemellett ezeknek a rendezéseknek a
„megvalósítási mód-ja" meglehetősen
különböző.

Némelyiknél a történelmiség és aktu-
alitás viszonya dialektikusan „megőrzött":
ezekkel az előadásokkal szöges
ellentétben történnek kísérletek a mű
történelmi kontextusból való kioldására;
direkt módon a mába való átültetésére,
hogy ezáltal a kérdésfeltevés minél
közelebb kerüljön a közönséghez. A kö-
zönség befogadási módja a két lehető-
séghez szabott: az előző esetben asszo-
ciatív, áttevő, képek, hasonlóságok,
metaforák által „elidegenített", és így
feltűnő: a második esetben közvetlen,
azonnali, világos. Sajnos gyakran sekélyes
is, mert a történelmi sajátosságokat
figyelmen kívül hagyják.

Konkrét példákat említve: a berlini
színházi élet képét jelenleg két rendező
munkássága formálja. A két rendező:
Alexander Lang és Thomas Langhoff.
Lang is először színészként próbálta ki
tehetségét, a Deutsches Theaterben
klasszikus és modern hősök szerepét
játszotta (pl. Kleist, Schiller, Volker
Braun, Heiner Müller darabjaiban), és
rendezői munkásságát ugyanebben a
színházban kezdte - igen elővigyázatosan
- egy ismeretlen berlini „népszín-mű"-vel.
Ezt egy általa írt mese követte, majd egy
barokk költő, Andreas Gryphius alig
játszott darabja, és Ernst Tollernek
ugyancsak ritkán színre kerülő színműve,
a Megszabadított Wotan.

A művek kiválasztása mögött máris ott
rejtőzik a program: az elfelejtett nemzeti
irodalmat a közönség tudatába idézni, és
sajátos, feledésbe merült hagyományokat
feleleveníteni. A program keretén belül
Lang kifejlesztette össze-téveszthetetlen
„stílusát". Rendezői munkásságát a
hangsúlyozott cselekvési, művészi
mozgású, testet felhasználó színház
jellemzi. A „megszabadított" színészre
épít, a színészre, aki hála élet-erejének,
érzelmeinek és testi kifejezési
adottságainak, még az üres teret is be
tudja „tölteni". A színpad ura a színész.

Schiller: Stuart Mária című drámája Thomas Langhoff rendezésében



A színész játszik, képileg, metaforikusan
ragadja meg az összefüggést a szöveg és a
saját értelmezése között a rendezés
segítségével. Lang minimális díszlet-
elemre épít, mert számára a tér, hangu-
latok, helyzetek a színészekben kell életre
keljenek. Ez a rendező radikális,
megalkuvást nem ismer és különleges. De
szenvedélyes is. A darabbal kapcsolatos
átgondolt, koncepciózus szemlélete és
annak lehetséges átváltozása, a realizálása,
a képi megfogalmazásban nem hideg vagy
lélektelen. Lang már színész-ként is
megpróbálta a közönségnek azt
megmutatni, hogy a „kezében érző szív"

van. Most ezt követeli meg a vele dolgozó
színészektől (többnyire azonos csapat). És
azt akarja, hogy a közönség se hűvös
figyelemmel kísérje a darabot, hanem
vegyen részt az előadásban, az ragadja
meg, szenvedélyesen érdekelt legyen,
anélkül azonban, hogy elvesztené a fejét.
Lang munkásságára példa Shakespeare:
Szentivánéji álom, Büchncr: Danton halála

előadásai és legutóbb Heinrich Mann
drámatöredékének, a Nagy Frigyes szomorú
történetének szín-padra vitele (ez utóbbi
szövegét Lang be is fejezte). A Sz

e
ntivánéji

álom (amelyet a budapesti közönség a
Deutsches Theater vendégjátéka
alkalmából lát-hatott) igen világosan tárja
fel a fiatal rendező szándékait és céljait.
Feltehetőleg Lang radikális, nyers,
„lidérces" Shakespeare-szemléletéhez csak
akkor lesz kapcsolatunk, ha a holdfény-
partys, tündértáncos, varázserdős,
elgiccsesített német tradíciót ismerjük.
Lang Shakespeare-t az ember
manipulálásának szem-szögéből közelíti
meg, szorosabban a nők szempontjából,
akiket a hatalom birtokosai a választás
szabadságáért be-csapnak.

A Danton halála - az 1981-es évad
legizgalmasabb előadása - csak látszólag
tükrözi az 1789-es francia forradalmat
többek között a régi német kasperli já-
tékmód eszközeivel és az előadás szerep-
lő összetételének tudatos hangsúlyozásá-
val (tizenkét színész alakítja az összes sze-
repet); Lang az előadásban inkább az
1830-as vesztett júliusi forradalomra,
következményeire, konzekvenciáira utal,
amint ez a költő Büchner tudatában is
tükröződött.

A forradalom bukásának kérdése a
vezető személyiségek, Danton és Robes-
pierre felcserélhetőségében válik vilá-
gossá - következésképpen a két szerepet
egy színész játssza. A „gyomorkérdés"

megoldhatatlansága, amivel a néphez

való megzavart viszony felfedi a társa-
dalmi hierarchia egyenetlenségeit... Ezen
túl az előadás éltetői: a nagyszerű
színészi teljesítmények, a magasfokú
zeneiség, a rafináltan egyszerű színpad-
kép amely a „játék a játékban"-t segíti elő.

A Frigyes egy érzékeny, művészi haj-
lamú fiú (a későbbi porosz király, 11.
Frigyes) megnyomorításáról szól. Fri-
gyesből az apai furkósbot veri ki az
érzékenységet, s helyébe képmutatást és
alattomosságot üt, amelyek végül is
háborús erőszakossághoz vezetnek. Ezzel
az előadással, amely egészében ugyan
nem olyan tökéletes, mint a Danton Lang
mégis ismételten fontos adalékkal
szolgált a porosz történelem és a nemzeti
tradíció feldolgozásához.

Langtól eltérően, de korunk kérdései
iránti éppen olyan világos érzékkel állítja
színpadra a darabokat Thomas Langhoff.
Langhoff (a néhai intendáns és rendező
Wolfgang Langhoff fia és a Manfred
Kargéval dolgozó Matthias Langhoff
testvére) is színész volt, majd a
színiiskolában tanított, a televízióban
rendezett, ezután debütált színházi ren-
dezőként. A berlini Maxim Gorkij Szín-
házban vitte színre Gerhart Hauptmann
Magányos emberek, című darabját, ezt
követték ugyanebben a színházban Cse-
hov három nővérje, Shakespeare
Szentivánéji álomja; a Dcutsches
Theaterben Schiller .Stuart Máriája, majd
legutóbb a Theater im I'alastban
Bulgakov dloliére-je, az 1-Ilstientek

összeesküvése.

Langhoff birodalma az elfakuló XIX.
század s művelt polgárságának helyzete
egy új korszak küszöbén, vágyódása a
jövőbe és vissza a múltba. Az eszté-
tikusan megnyerő felszín mögött magá-
nyosság, kétségbeesés, meg nem értés.. .
Mindezeket - a hibákat, tévedéseket,
tragikomikus szemléletet állítja Langhoff
rivaldafénybe. Az embert nem áldozat-
ként, hanem szuverén távlatból szemléli,
a tragikus kiáltás ironikus fényt kap, a
figurákat és történetüket állandó fény-
törésben és ellentmondásosságban ábrá-
zolja. Módszerében részleges azonosu-
lásra törekszik, azonban színészi „bele-
élés" nélkül. A figurák sokkal inkább
komikus, sőt groteszk helyzetekből raj-
zolódnak ki. Langhoff a választott
anyagtól függően - Langinál sokkal
erősebben épít a belsőkre, atmoszférára és
hangulatokra. Előadásai nem moder-
neskedők, hanem valóban korszerűek,
nagyon maiak, tele igazsággal. A schilleri
Stuart rendezője kétségtelenül nem realiz-
musszemlélettel ábrázol. A történelmi
eset példaként való felmutatása helyett
(mégpedig megemelt stíluseszközök-kel)
Langhoff naturalizálta az anyagot, s
ezáltal az banálissá vált. Langhoffot

Christoph Schrott Brecht-rendezése Schwerinben



a depressziós élethelyzetek egyéni sorsai
érdeklik. Langhoffot a művész és társa-
dalom, az értelmiség és a társadalmi
normák önmaga által létrehozott kény-
szerhelyzetei közötti kötöttség érdekli.
Három nővér-előadása a lemondás
jegyében élő, olyan kulturált, tehetséges
emberekről szól, akiknek nekibuzdulásai
és kitörései vagy erre való kísérletei
eredménytelenek és reménytele-nek.

Langhoffon kívül jelenleg csupán egy
olyan rendező van, aki a figura kritikus és
részvétet ébresztő szemlélete közötti
egyensúlyt ilyen módon fejezi ki: Rolf
Winkelgrund, aki évek óta a potsdami
színháznál működik. A neki való írók -
másként ugyan, mint Langhoffnak - a
modern irodalom „költői realistái". Így
Lorca, O'Casey, Różewicz, Fugar és az
NDK drámaírói közül különösen Alfred
Matusche. Winkelgrund Alegria Áthaladás
a Niagara-víz-esés fölött című darabját
olyan példa-mutatóan rendezte, hogy az
író neki adta új színművének, A fehér
öltönynek ősbemutatási jogát.
Winkelgrundnak különleges adottsága,
hogy egy drámaíró művészi sajátosságát
pontosan megragadja. Előadásai részben
lírai éterikusságukkal (csodaszép a
bevilágításuk), részben a fantasztikumtól a
groteszk-furcsaságig menő elemeikkel
hatnak. Ennek a feltűnő és ritka
tehetségnek (a színháznál működő további
jó rendezőknek) köszönhető, hogy a
potsdami színház az utóbbi években a
színház-rajongók „zarándokhelye" lett
(helyzete kissé a kaposvári színházéhoz
hasonlít-ható).

Érdekes, fontos színházat csinálnak
Schwerinben. Horst Schönemann és
Benno Besson pontos, ragyogó szervező-
készségű tanítványa, Christoph Schrott
mindenekelőtt a jelenkori drámairodalom
elkötelezettje. Schrott egy ideig a berlini
Volksbühnénél volt szerződésben, ott
átélte a „látvány"-vállalkozás kezdetét, a
színház akkori erőszakos erőkifejtését,
ahol egy estén gyakorlatilag a pincétől a
padlásig új darabok „bölcsőjét ringatták".
Schrott átvitte a színháznak ezt a
közönségre ható, nyitott szerkezetét -
legyen a színház egy város kultúr-
központja - a macklenburgi mezőgazda-
sági városba és közönségéhez - és sikere
lett. Számos fiatal írót „fedezett fel" ilyen
módon: a húszas évek s Brecht műveiből
vagy jelenleg az ókori drámákból készült
tartalmilag koncepciózus összeállításai az
ismeretlenre a látszólag

ismertség pillantását engedik vetni.
Schrott erőssége a nagy tervekben van:
egész napot betöltő koncepciók. Schrott
ilyen módon kívánja a nézőket a nap
kérdéseiről tájékoztatni.

A Berlinen kívül működő színházak
közül a harmadik, amelyről ismételten szó
esik, ahol az előadások majdnem mindig
hasonló szép színvonalúak, az Karl-Marx-
Stadtban található. A szó látványos
eseményeinek értelmében elő-adásaik
soha nem szenzációsak, de mindig
fantáziadúsak, érdekesek. Valódi jó
színház, biztos teljesítőképességű és na-
gyon jó színészekkel, a Berlinen kívüli
legjobb díszlettervezőkkel és egy egész
sor jó rendezővel. A színház munkastílusát
a baráti légkör, a kollegiális bizalom
jellemzi, s ez jellemzi az előadásokat is,
amelyek pontosak, kidolgozottak és soha
nem általános-humánus szellemiségűek.
Mindez a hosszú évek óta főigazgatóként
dolgozó Gerhard Meyernek köszönhető,
aki már régen megértette, hogyan lehet
egy együttest önálló és egyben megértő
tevékenységre alkalmassá tenni.

Gondolom, ennyi talán elég is lehet.
Megpróbáltam az NDK színházi életének
legfontosabb rendezőegyéniségeit be-
mutatni. Szándékosan nem ejtettem szót a
már hosszú évek óta elismert rendezők-
ről, mint Friedo Solter, Fritz Bennewitz,
Hanns-Anselm Perten, Karl Kayser és
Fritz Marquardt vagy az idős mester,
Wolfgang Heinzről. Az előzőekben em-
lített rendezők ugyanis színházaik profilját
jelenlegi látható rendezői szándékukkal és
koncepciójukkal a lehető legvilágosabban
alakítják ki. Természetesen másutt is
játszanak jó színházat, és van-nak érdekes
előadások. Ezek azonban részeredmények,
a hosszú távú folyamatosság hiányzik.

A végén mégis érintenem kell azt az
irányzatot, amelyet szintén szándékosan
nem részleteztem: kis játszóhelyiségek
(pincék, klubok, padlások, próbatermek
stb.) létesítése, a közönséggel való
közvetlenebb kapcsolat igényének ki-
elégítésére. A „kukucskáló" színház
egyfajta „konkurrenciája", azzal a cél-
kitűzéssel, hogy a játék minél közelebb
kerüljön a közönséghez. Ezzel olyan
érzést keltve a nézőkben, hogy részt-vevői
az előadásnak. Ez az irányzat azonban már
szintén túlmutat a nemzeti sajátosságokon
a nemzetközi színházi élet irányzatai felé.

(Fordította: Bereczky Erzsébet)

TATÁR ESZTER

Londoni színházi mozaik

198z tavaszán Londonban, a belvárosban,
több mint negyven színház működik. A
peremvárosrészekben ehhez jön még
vagy négy tucat. Ezenkívül vannak
Coffee és Lunch Theatre-ek, ahol a kávé
mellé vagy az ebédidőben kisebb-na-
gyobb jeleneteket, monodrámákat, szín-
padi kísérleteket, költői felolvasásokat
stb. tartanak. Bátran állíthatja a City
Limits nevű heti magazin, hogy virágzik
az angol színpadi művészet, s mindenféle
show, mime, tánc és egyéb mű-faja a
pódiumművészeteknek. Mindig mindenre
van közönség. A színházakba csak
elővéttel lehet jegyet kapni, akkor is
borsos áron. Általában két és fél fonttól
tíz és fél fontig. A közönség
érdeklődésére jellemző Elizabeth Taylor
esete. Lilian Hellman drámájának, a Kis
rókáknak főszerepét játssza. A produkció-
nak az angol kritikusok előtt mérsékelt
sikere volt. „Inkább csak legenda, mint
színésznő." „Vontatott az előadás." „Miss
Taylor túlöltözte szerepét." „Az
érdekesség nagyobb, mint a művészi
mélység" - írták a lapok. Ez azonban nem
akadályozza meg a hatalmas közön-
ségsikert, amelynek bizonyítéka az a
hosszú jegyelővételi sor, amely a Victoria
Palace előtt kanyarog.

National Theatre

A Nemzeti Színházhoz tartozó három
színház, az Olivier, a Lyttelton, a Cot-
tesloe tavaszi repertoárja a következő:

Hiawatha; Moliére Képlelt beteg, Don
Juan; Calderón Zalameaibíró; Shakespeare
Sok hűhó semmiért; Aiszkhülosz
Oreszteia; Loesser-Swerling Cuys and
Dal/s (Fickók és babák); Pinexo A
második Mrs. Tanqueray; Stoppard
Dáridó; Friel Átültetések; E. Bond Nyár;
Sam Shepard A z igazi nyugat; és Dario
Fo, Franca Rame monodrámái, az Egy
asszony játszik. A felsorolt drámacímek
bizonyítékai a három színpad sokszínű-
ségének, egy népszínházi igénnyel fel-
lépő Nemzeti Színház következetesen át-
gondolt és véghezvitt műsorpolitikájának.
A színpadi drámai műfajok minden ága
képviseltetett, a tragédiáktól a komédiáig
és a zenés musicaltől a mono-


