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Berlin színházi élete élénkebb és gazda-
gabb annál, semminthogy egyetlen, még-
oly jelentős színház hiánya megbénítaná.
De azért vitathatatlan, hogy a Deutsches
Theater és a hozzá tartozó kamaraszín-
ház, a. Kammerspiele rangos, folyamatos,
versengésre késztető művészi tevékeny-
sége nélkül mégis kicsit félárbocra került
az NDK fővárosi színházi életének
lobogója. A kényszerszünet, a tovább már
nem halasztható átépítés, a színház-épület
és a berendezés gyökeres felújítása
lassanként végéhez közeledik: a tervek
szerint századik születésnapjára, 1983 Ő-
szén újra régi fényben ragyog a Deutsches
Theater. Természetesen Thália az épít-
kezés alatt sem hallgat. A színház
legjelentékenyebb, a BITEF-en díjazott
produkciójáról, a Danton haláláról már
beszámolt a SZÍNHÁZ. A repertoáron
szereplő darabok egy részét egy ideigle-
nesen, színházzá avatott moziban, más
részét a többi fővárosi színház színpadán,
a Berliner Ensemble-ben és a Volks-
bühnében vendégként játsszák. Tovább
folyik a társulat belső, alkotó munkája is.
Mint az egyik közreműködő színész,
Harry Pietzsch elmondta, lényegében
befejezték Brecht A gömbfejűek és a csúcs-
fejűek című darabjának próbáit Alexander
Lang vezetésével, és máris hozzákezdtek
a Fausthoz. A centenáriumi Brecht-be-
mutató rendezője és a Faust főszereplője
ugyanaz a személy, Alexander Lang.

Nemcsak Berlin nemzeti színházának
épülete, néhány jeles személy, alkotó is
hiányzik manapság. Felsenstein meghalt,
Benno Besson elment, Karge és Langhoff
(ideiglenesen, engedéllyel) külföldön
rendez. A nagy hírű Berliner Ensemble
Manfred Wekwerth vezetésével a szak-
mai közvélemény szerint semmit sem
változott, éppen ezért megmerevedett, és
újabban mintha elmaradt volna a változó
kor változó követelményei, színházi ízlése
mögött. Mégis, egyhetes színházi
programunk céhbeli szerkesztői úgy dön-
töttek, hogy legelsősorban a BE és a
Volksbühne előadásait és a harmincéves
Gorkij Theater egy produkcióját kell
látnunk.

Johann Faustus,
avagy opera prózában és versben

Csak a Faust-filológia tartja számon, hány
alakban, változatban őrizte meg az iro-
dalom, a költészet és a próza, a muzsika és
a képzőművészet a hajdanvolt XVI.
századi német tudós, alkimista, kutató,
asztrológus és varázsló emlékét. Idestova
négy évszázadot ért meg A híres neves
varázsló és garabonciás D. Faustus János
históriája, klasszikussá lett Marlowe, Le-
nau, Chamisso, Heine és Hauptmann
műve, mégis, ha Faust nevét kimondjuk,
Goethe, ha Faustusét, Thomas Mann az
elkerülhetetlen hívó szó.

A hős, a téma kihívása azonban a re-
mekművek és érdemes alkotások hosszú
láncolata után is tovább hatott. Hanns
Eisler, Brecht komponistája és barátja,
amerikai emigrációjából hazatérve, száza-
dunk derekán határozta el, hogy a nép-
könyvek és vásári bábjátékok hagyomá-
nyához visszakanyarodva, operát kom-
ponál Johann Faustus alakja, mondája
köré.

Művének azonban csak a terve és a
szövegkönyve készült el. A továbbiakban
Schönberg váratlan halálának érzel-mi
megrázkódtatása, a librettó és a merészen
új Faust-figura kiváltotta viták és a vállalt
feladat megoldásának valószínűleg
leküzdhetetlen művészi, politikai nehézsé-
gei kedvét szegték, és most már Hanns
Eisler véglegesen adós maradt az operá-
val. A librettó megjelenése (1952) óta az
irodalmi és a zenei közvélemény is szinte
elfeledkezett a komponista álmáról.

A Berliner Ensemble-é, Manfred
Wekwerth és Joachim Tenschert rende-
zőké az érdem, hogy három évtized múl-
tán előásták a kultúrhistóriai emlékké lett
szöveget, Eisler néhány elkészült dal-
lamát, és Siegfried Matthus zeneszerző
bevonásával kísérletet tettek Eisler ter-
vezett művének rekonstruációjára és
színrehozatalára. Az így született szín-padi
kompozíció végül is legalább annyira
dráma, mint amennyire operalibrettó:
hőseinek bonyolult történelemfilozófiai
dialógusai, szakértők szerint, nem is
nagyon tűrnék a zene primátusát. Ez a
veszély azonban a megvalósult, dalbe-
tétekkel tarkított előadáson nem fenyeget.
Ami pedig Faust reinkarnációját illeti,
nem véletlen hangsúlyozta Brecht egy
Eislerhez írott levelében, hogy barátjának
Faustusát nem tekinti a klasszikus Faust-
kép szétrombolásának, meg-
semmisítésének vagy meghamisításának,
sem pedig - ahogy ő fogalmazta - a Faust
visszavételének. Eisler néhány évvel

Thomas Mann után a maga művészi és
ideológiai koncepciójának megfelelő sö-
tétebb, de a hagyományoknak megfelelő-
en nagyszabású Faust-figurát teremtett,
Goethe Faustjának sötétebb ikertestvérét.
A történet, amit Eisler feldolgoz, csak
alaprétegeiben tapad a Faust-mondához.
Jóval nagyobb szerepet kap a
cselekményben - pontosabban a cselek-
ményt meghatározó előzményekben - a
német parasztháború, a tudósnak a ki-
zsákmányolt és lázadó tömegekhez való
viszonya, az éhesek lobogójához való
hűség és az attól való eltántorodás. Már a
dráma Bosch szürreális vízióját idéző
pokolbeli előjátéka is a korabeli német
nyomorúságra utal: mivel a földön nincs
igazi lehetőség a gyönyörök kergetésére
sem - a bujaságra, gőgre, falánkságra -, az
alvilág révésze, Charon is egyre elé-
gedetlenebb hajójának utasaival. Kíván-
csian várja a halál birodalmába a neki be-
ígért, messze földön híres utast, a tudós
Faustot.

Eisler Johann Faustusa paraszti sorból
kiemelkedett népi tehetség. Meggyőző-
désből állt Luther Márton mellé, és lel-
kesen csatlakozott Thomas Münzerhez,
de a célok és eszközök ellentétét, a láza-
dók kegyetlenkedéseit látva elhagyta tár-
sait és az ügyet is, amelyért lelkesedett.
Amikor a drámában színre lép, már csak a
tudománynak él. De az emlékek még-sem
hagyják nyugodni. Erről tanúskodik, hogy
az ördöggel kötött hagyományos fausti
szerződésbe Eisler verziójában új
feltételek kerülnek. Faustus nem-csak
tudásra, távoli tájakra vágyik, de arra is,
hogy végre elfelejtse az agyában zakatoló
zenét, a junkerek és a paraszt-felkelők
indulóját. Az ördög, a kárhozat ügynöke,
aki Faustus önzésére apellál, a felejtésért
cserébe azt követeli tőle, hogy soha többé
ne szeressen senkit, és keze ne érintsen
többet könyvet sem. De Faustus hiába
ígéri, akarja - csak ideig-óráig tudja
teljesíteni az ördög feltételeit. Az írástudó
minden elképzelhető árulásai között a
legsúlyosabb, amikor a tudást, önmagát
kell elárulnia. A kárhozatba vezető út, a
tudós próbatételeinek sora Eisler képzelt
Amerikájában, Atalantában kezdődik. Itt
kerül Faustus először szembe
ellenségeivel, bíráival, az elidegenedett
hatalommal, itt válik gazdája árulójává a
Wagner szerződtette szolga, Hans Wurst
is.

Ez a Faustus mellé szegődött népi figu-
ra, a szolgák szolgája, afféle önző érdek-
ember, akinek a hasa az istene, és aki azért
nem képes a maga Don Quijotéja mellett



betölteni Sancho Pansa szerepét, mert
nincs meg benne az eposzok és operák
népi figuráira jellemző, elkötelezett hűség
sem. A közönség többnyire nem vele,
hanem rajta nevet. Az író számára ő az
ideológia fegyverétől megfosztott nép
torzképe, figyelmeztető karikatúrája.

Eisler cselekménydús, heterogén rész-
letekből szerkesztett, áriákra és közjá-
tékokra tagolódó librettóját végül is
egyetlen középponti gondolat tartja össze,
és ez az írástudó árulásának szükség-szerű
kudarca. Eisler azt sugallja, hogy hiába
adja el Faustus lelkét az ördögnek, saját
árnyékát jellemét - nemigen tudja átlépni.
Ahogy Atalantából hozott talmi
aranykincse, az ördög fizetsége, hazaérve
porrá válik, úgy foszlik szét a dicsőség
hiú ábrándja, illúziója is. Faustus túl sokat
tud ahhoz, hogy elárulhassa - sikeresen
árulhassa el! - ezt a tudást. Eszményeihez
és társaihoz még hűtlenné válhatott, de
amikor önmagához is hűtlen-

né válik, akkor már nincs más útja, mint
amit az ördög kínál: a kárhozat.

A színház, talán mert a mű keletkezés-
történetét tartotta szem előtt, vagy mert
nem bízott igazán Eisler szövegében, a
siker érdekében operai látványossággá
tupírozta Faustus történetét. Lenyűgözően
gazdag díszletek és kosztümök ka-
valkádja, szemet gyönyörködtető és sok-
koló világítási effektusok, és néhány, a
filmművészet eszköztárából kölcsönzött
montázs alkotják a történetet megjelenítő,
illusztráló és kifejező színpadi víziót.
Akár az alvilági előjáték fantasztikus fi-
guráira, maszkos szörnyeire, a dinamikus
színpadi kép burjánzására, akár Atalanta
vakító-riasztó fehérségére vagy a
feketemágiával kacérkodó tudós sistergő
színpadi mutatványaira gondolunk - a
látvány többnyire felülkerekedik az
eszméken. Ezzel a gazdagsággal, úgy tű-
nik, nincs arányban az előadás zenei
megoldása sem. Az időnként felhangzó,

nem különösebben fantáziadús zenei
betétek, ismert és ismeretlen dalok - köz-
tük Eisler alkotásai is - vajmi keveset
sejtetnek a tervezett opera dallamvilágá-
ból.

Az epizódszerepeket alakító színészek
jobbnál jobb kabinetalakításokkal káp-
ráztatnak el, ugyanakkor a főszereplők
Michael Gerber Mephisto és Ekkehard
Schall Faustus szerepében - még a librettó
adta drámai lehetőségeket sem aknázzák
ki. Ekkehard Schall, akinél félelmetesebb
Arturo Uit maga Brecht sem álmodhatott,
nagyszerű színész; Faustus költői
Confessióját, a bűneivel szembenéző
tudós önmarcangoló vallomását most is
megrendítően tolmácsolja. De mintha
kezdettől túlságosan lenézné, megvetné
ezt az önmagához is hűtlen írástudót:
kisszerűbbnek ábrázolja, mint Eisler, és
játékának intenzív leleplező erejével eleve
megfosztja a nézőt az azonosulás
élményétől.

Korunk hőse, Tinka
Volker Braunnak Magyarországon inkább
csak a nevét, néhány, antológiákban és a
Nagyvilágban közreadott versét ismerjük;
egyetlen, a Modern Könyv-tár sorozatában
kiadott prózai műve (Hans Kast kötetlen
élete, 1978) sem kel-tett különösebb
feltűnést. Holott Volker Braun, költő és
drámaíró, ma az NDK és a kortársi német
nyelvű irodalom egyik legerőteljesebb
egyénisége. Társadalmi érdeklődésű,
politikus alkat, akinek korunk közérdekű,
közösségi problémáit elemző művei
keleten is, nyugaton is gyakran kerülnek
viták fókuszába.

Tíz esztendővel ezelőtt írott Tinka című
drámája - melyet 1976-ban Karl-Marx-
Stadtban mutattak be, s most a Berliner
Ensemble játssza - a történelmi parabolák
sorát megszakítva, áttétel nél-kül,
közvetlenül szól hozzá a jelen nagy
kérdéseihez. Méghozzá nem a privát
szférában, hanem üzemi környezetben
robbantja hősei konfliktusát, oly módon,
hogy az napjaink égetően aktuális gazda-
sági ellentmondásainak talajából nő ki s
tágul egyetemes érvényű, emberi gonddá.

Az üzem tehetségesnek tartott ambi-
ciózus fiatal munkásnőjét tanulni küldik a
nagyvárosba. Három esztendőt tölt ott-
honától távol kemény szellemi munkával
azért, hogy automatizálási mérnökként
hivatott és értő vezetője legyen a korsze-
rűsített termelésben kulcsszerepre szánt
vadonatúj csarnoknak. Mire tettre készen,
nagy tervekkel visszatér, kiderül, hogy az

Jelenet Volker Braun Tinkájából



új csarnok felépült ugyan, de egyelőre
üresen. áll, az automatizálás lekerült a napi-
rendről. Tinka minden erőfeszítése
hiábavaló volt, tudására már senkinek sincs
szüksége. Becsapottnak érzi magát, tár-
saiban is megrendül a hite, mert úgy érzi,
könnyebben elfogadták az
elfogadhatatlant, mint kellett volna. Ebben
a lelki-állapotban nem sok kell ahhoz,
hogy magánéletének szálai is
összegubancolódja-nak, és sorsa tragédiába
torkollik.

Üzemi, tehát termelési dráma? Még
annyira sem, mint Gelman ugyancsak
társadalmi töltetű, jelen idejű darabjai.
Tinka, amikor az üzemben őt fojtogató
körülmények ellen lázad, valójában az
ember önmegvalósításának útjába álló
akadályokkal, a hazugsággal, a látszat-
erkölccsel, a manipulációval harcol, és
végül csatát veszt. Értékek mennek ve-
szendőbe, és ily módon megszületik a jelen
konkrét körülményei között a tragédia.

Igazuk van-e azoknak, akik a megvál-
tozott körülmények közé cseppenő, csa-
lódott és megdöbbent Tinkát a külföldi
tanulmányai végeztével Dániába érkező
királyfihoz, Hamlethez hasonlítják, aki
maga is cselt vetve igyekszik kifürkészni a
végzetes döntések hátterét? Az analógiát
alátámasztja Rosencrantz és Guildenstern
darabbeli megfelelője és az is, hogy Braun
maga érdeklődéssel reagált a felfedezett
analógiára, sőt még a Tinka-Hamlet-
párhuzam színpadi érzékeltetését sem
tartotta elképzelhetetlennek. Pedig Tinka
voltaképpen naivának született. Esendő,
szeretetre vágyó emberke, látszólag semmi
sem predesztinálja arra, hogy egyedül
szembeszálljon a világgal. Talán csak
hazugságtűrő képessége kisebb a
többiekénél. Mert végül is az átélt
csalódás, a megtapasztalt valóság, a gyá-
vaság felülkerekedése ébreszti fel benne a
haragot és az erkölcsi ellenállást. De
amikor felméri az érdekemberek árulását,
és rádöbben szerelmének morális komp-
romisszumaira, méltatlan magatartására is,
akkor le meri vonni felismeréséből a
konzekvenciát. Ezzel az erkölcsi követ-
kezetességgel győzi le azután jövendő-
belijét is, aki - mivel képtelen elviselni e g y
nő, a szeretett nő fölényét - szembefordul
vele, és végül is tehetetlen dühében,
részegségében - gyilkosává lesz.

Volker Braun epikus szerkezetű, talán
nem is egészen indokoltan sok jelenetre
tördelt darabjában akadnak a konfliktus-
hoz lazábban kötődő, a téma konvencióiból
táplálkozó, korfestő-magyarázó jele

netek, dialógusok is. De még ezeket a
drámai áramszüneteket is mesterien ki-
tölti maga a szöveg, amely hol ironikus,
hol analitikus, de a legprózaibb szekven-
ciákban is magán viseli a költő kézjegyét.
Nem nagy szavakban, metaforákban, in-
kább a hétköznapi fordulatok mögöttes
tartalmának, a látszólag szimpla megnyi-
latkozások második szintjének érzékelte-
tése által. Ily módon a frázisok függönye
mögött tökéletes pontossággal
rajzolódnak ki a rejtett és álcázott
igazságok, el-hallgatott összefüggések, a
funkciók tetszetős pajzsa mögött lapuló,
kisszerű jellemek. Tinka sorsa is az
ismerős és hite-les társadalmi panelekből
szerkesztett álvalósággal szembesítve
nyeri el igazi értelmét. A munkaidőben
összezárt, egy-máshoz egy hierarchikus
szervezet szabályai szerint kapcsolódó
emberek egyedi és közös reakciói, az
elvek és érdekek konfrontációjából levont
következtetések együtt változtatják a
sematikus darabokban oly sokszor
lejáratott, elvont, szürke üzemi
környezetet korunk valóságos társadalmi
nyilvánosságává.

A Berliner Ensemble előadása, Konrad
Zschjedrich hangsúlyozottan puritán
rendezése is igyekezett lehántani a darab-
ról a konkrétumok sallangját, kivédeni a
naturalizmus kísértését. Jochen Finke
vakítóan fehér forgószínpada labirintus-
szerűen átláthatatlanná tette az egymástól
alig-alig különböző üzemi, irodai
helyszíneket. A színészek megfelelő alá-
zattal, önmutogatás nélkül játsszák sze-
repeiket. Angelika Perdelnitz, a Magde-
burgból szerződtetett fiatal, filigrán és fiús
alkatú színésznő hibátlanul teljesí-tette,
amit tőle vártak, talán csak a meg-
fogalmazhatatlan többlettel, Tinkának a
szövegen túli belső sugárzásával, a követ-
kezetességét alátámasztó erkölcsi szenve-
dély érzékeltetésével maradt adós.
Ugyanakkor dicséretes, hogy a darab
groteszk felhangjai egyetlen pillanatra sem
csábítatták el a színészeket az öncélú
komédiázás felé.

Bemutatható-e Magyarországon a
Tinka? (szintén szólva nem mernék
egyértelmű választ adni. Talán ha a lát-
szólag szimpla, valójában nagyon is meg-
csavart, sőt, költői szöveg megfelelő for-
dítóra lel, ha a rendező megtalálja az
ideális Tinkát - Volker Braun is csatát
nyerhet, és a világirodalmi méretek-ben is
jelentős darab bemutatója segítene
felszámolni az NDK drámairodalmával
szemben még mindig meglevő adós-
ságainkat.

Heiner Müller Macbethjei

Ha Shakespeare Macbethjét hirdetné a
Volksbühne plakátja, valószínűleg még
hevesebb lett volna a vihar, még dü-
hödtebb az ellenállás. Így, hogy Heiner
Müller felvállalta Shakespeare művének
nemcsak a rendezését, de a fordítói tevé-
kenységen messze túlemelkedő színpadi
adaptációt, azaz a szerzőséget is, ezáltal a
brechti példa leplezetlen követelésével
félig-meddig kifogta a szelet a Shakes-
peare-hez való hűség nevében tiltakozók
vitorlájából.

Tény, hogy csak maga a Macbeth-
történet a régi. Heiner Müller szövege az
első részben még valamennyire kötődik,
kapcsolódik az eredetihez, de szellemében
már itt is elszakad. A második részben
viszont már csak a shakespeare-i történet
váza, a Macbeth-mítosz marad meg, maga a
drámai szöveg teljes mértékben Heiner
Müller alkotása. Akár-csak a fentebb
aposztrofált Faustus-feldolgozásban, az új
Macbethben is meg-nőtt a hatalomnak
kiszolgáltatott nép, a parasztság drámai,
történelmi szerepe is. Az Erzsébet-kori
dráma, az önmagát túlélt feudalizmus
belső válságát, a hatalom kérdését is
annak pszichológiai oldaláról közelítette
meg, Shakespeare-nél az adott, feudális
társadalmi valóság talaján valós emberi
értékek fordulnak, torzulnak önmaguk
ellentétévé. A büszkeség, az emberi
méltóság, a küzdő-kedv mérhetetlen
becsvággyá, könyörtelen és kegyetlen
vetélkedéssé, a machiavellista hatalmi
harc motorjává válik. Heiner Müller
drámájában már csak a torz valóság
jelenik meg. A lélektani motivációt
kiszorítja a hatalmi gépezet
mechanizmusának, a hatalom megtartását
célzó, reális és irracionális erőfe-
szítéseknek kívülről való vizsgálata.

Merőben más a tragédia záróakkordja is.
Shakespeare-nél a kizökkent időt még
helyretolhatja, helyretolja az új király.
Heiner Müllernél Macbeth félreérthetetlen
végszava - halálom által nem lesz jobbá a ti
világotok ... A véres trónviszályból, az
áldozatok véréből már nem hajt ki a béke
olajága. A hatalom soron következő
birtokosától sem várható semmi jó.
Macbeth értelmetlen öldöklése és
megérdemelt pusztulása is csak az
elnyomás soron következő, újabb
történelmi korszakához vezetett.

Az a néző, aki nem olvasta vagy nem
olvashatta Heiner Müller 1972-ben írott
darabját, és egyébként is a fejét kapkodja a
Shakespeare-nél modernebb, de az övéhez
hasonlóan gazdag, burjánzó és nehéz
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tér és megvakult ablakszemekkel a sem-
mibe meredő második világháborús ku-
lissza. De ezt a kontrasztot még továbbiak
tetézik. Az udvaron, ahol a játék nagy
része zajlik, kiábrándítóan sok szemét,
ócska poroló és egy liftként működő, hol
felemelkedő, hol a semmi-be süllyedő
telefonfülke. Ez utóbbinak
megkülönböztetett szerepe van az ese-

M

öltői nyelv hallatán, részben az ismert
acbeth-históriára támaszkodva igyek-

zik követni a színpadi cselekményt.
sakhogy ami a színpadon történik, az
ás, bonyolultabb, szaggatottabb, kö-

ethetetlenebb a shakespeare-i cselek-
énynél. Mindenekelőtt el kell igazod-

unk a színpadi szereplők hatalmas se-
egének felborított hierarchiájában. Ezt
zonban megnehezíti az a körülmény,
ogy az író, pontosabban a rendező Hei-
er Müller megváltoztatta a színész és a
zerep hagyományos viszonyát is. A
olksbühne társulatának tíz nőtagja
armincnégy (női és férfi) szerepet ját-
zik, öt férfit tizenhárom alakban látha-
unk, míg Macbeth főszerepére három
zínészt választottak. A jelmezek és masz-
ok bizarr, a kortól függetlenített kaval-
ádja pedig még tovább komplikálja a
acbeth-struktúra áttekintését. Igaz, hogy

ligazodásunkat némileg megkönnyíti,
ogy a szereplők egy része (az epikus
zínház hagyományának tudatos
úlzásaként) hátán viseli a nevét, ily
ódon köpenyéről, jelmezéről, a ráfirkált

tromba krétajelekről leolvasható, hogy a
zínész az adott pillanatban Banquo,

acduff vagy egy udvarhölgy nevében,
zerepében szól.
Az előadás egészét meghatározó „újí-

ás", hogy Macbeth szövegét, ahogy em-
ítettük, három különböző színész között
sztották meg. Ez a hős skizofréniáját
áthatóvá tevő színpadi megoldás oly-
nnyira meghatározza az előadást, hogy
eglepett, amikor megtudtam: ez nem a

zerző eredeti, hanem csak a rendező
einer Müller koncepciója. (A rendezés
unkáját az író feleségével, a bolgár Gina
scholokovával együtt látja el.)
A megoldás - mint minden a hagyo-
ánnyal szembeszegülő, eléggé önkényes

italáció - nyilván vitatható. De annak a
ézőnek, aki nyitottan, elfogulatlanul
özelít a koncepcióhoz, legelőször
égiscsak kulcsot kell keresnie hozzá. A
agam értelmezése szerint

a három Macbeth közül a főszereplő a
hatalom megszállottja, aki végigviszi
pokoli, pokolra vezető küzdelmét. Á
második az ember, a férfi, akinek még
vannak kétségei, sőt lelkiismerete is, de
akit a szerepből is kiszorít a hatalom dé-
mona. Időnként ő látja el a színpadi já-
tékmester tisztét is, de e funkciót megle-
hetősen következetlenül gyakorolja. Vi-
lágosabb, talán egyértelműbb is a néző-
tér felső karéjában, legelőször egy
villanyszékhez szíjazva trónoló, az elő-
adás eléggé nagy részében mozdulatlanul
ülő, egyszer-egyszer akcióba sodródó
harmadik Macbeth szerepe; ő a rezonőr, a
kommentátor, aki a jelen tudásának
birtokában megítéli a múltat, és sötét
szavaival, egy-egy kinyilatkozásával
előrevetíti a születő történelem árnyékát
is. A Theater Heute kritikusának
gondolatébresztő elemzése szerint az első
Macbeth a hatalom funkcionárius
birtokosa, államférfi; a második Macbeth
a magánember, szexuális érzékei-nek
rabja, míg a harmadik nemcsak gyilkos,
hanem hóhérként áldozat is, a halál
kandidátusa, prózaibban még élő
hullajelölt.

Lady Macbeth csak egy van, de lehetne
számtalan : Corinna Harfouch egy a
lehetőségektől megmámorosodó ma-kacs
házmesterlányt, kurvává züllött
kispolgárasszonyt játszik. Modern jel-
meze is ezt sugallja, olyannyira, hogy a
későbbiekben majdnem groteszknek lát-
juk átváltozását, a váratlanul felöltött
Erzsébet-kori jelmezt. Ezt a Ladyt csak a
színpadot beborító vérözön ébreszti rá,
hogy a karrier, a megáhított hatalom
birtokában sem boldogabb, mint enélkül
volt.

Heiner Müller Macbethjében a történet,
a példázat a lényeg, nem a történelem. A
szöveg és a színpad hangsúlyozottan
anakronisztikus jelenetei mégsem oldják
teljesen időtlenné a játékot. A díszlet egy
tükrökkel és hatalmas fémlapokkal,
fénylő fóliákkal körülvett, félig romos
berlini bérház; stilizált, kazettás játék-

ményekben. A modern életnek, a bezárt-
ságnak, és az üvegfalon keresztül titkol-
hatatlan titkoknak e jellegzetesen XX.
századi, nagyvárosi színhelye állandóan a
jelenbe rántja vissza a néző gondolatait. A
zenekari árok a játék második alsó
színtereként funkcionál. Ide kerülnek a
hullák, itt nyüzsögnek a boszorkányok, és
itt bukkan fel - a látszólagos szervezetlen
rendetlenség hangsúlyos elemeként - a
véres közelmúlt megőrzött rekvizituma,
egy agyongyűrt horog-keresztes zászló.
Jelképezve, hogy a gyilkosságok éjszakája
nem az Erzsébet-kor privilégiuma.

A színpadi produkcióban meghatározó
szerepe van a mozgásnak és a látvány-
nak. Nem véletlen, hogy a színházépület
előtti hatalmas fehér transzparens az elő-
adás napján a dráma címe, szerzője, ren-
dezője után nem a közreműködő szí-
nészeket, hanem a díszlet- és a jelmezter-
vező - Hans-Joachim Schlicker és Jutta
Harnisch - nevét hirdeti. Szorosan mellé-
jük kívánkozna negyedikként a maszk-
mesteré is. Manfred Riedel már a Ben-no
Besson rendezte előadásokban is
bizonyította, hogy a szerepek megfogal-
mazása részben a színész arcát a felis-
merhetetlenségig átalakító, elrejtő masz-
kok által történik. A színpadi emberábrá-
zolásnak ez a mankója bizonyos esetek-
ben lehetővé teszi a lehetetlent, a nagyok-
nak az átváltozás lélegzetelállító bravúr-
ját, a gyengébb és a közepes színészek-
nek pedig, hogy saját tehetségük szintje
felett, majdhogynem tökéletesen betöltsék
funkciójukat egy-egy előadásban.

A Volksbühne Macbeth-előadását a
legkülönbözőbb történelmi korok egymás-
ba úsztatása, a főhős megsokszorozódása
és a játéktér kitágítása is a polifónia
irányába tolja. Akár komplexnek, akár
némiképpen kritikusabban, zsúfoltnak
nevezzük a bemutató óta három-negyed
órával megrövidült, de még mindig eléggé
hosszú, fárasztó előadást, meg kell
mondanunk, hogy unatkozni Heiner
Müller nem hagy időt. Ellenkezőleg,
nagyon is oda kell figyelni, hogy a
harsány és sokkoló részletek között ne
veszítsük el a szöveg költői va-

acbeth „udvara" a Volksbühnén



rázsát, iróniáját, a fenyegető színpadi
víziét itt-ott oldó játékot. A több szólamú
színpadi kompozícióban a rendezés
tudatosan épít a kontraszthatásokra is. A
véres történettel gyakorta édeskés zenei
betétek, a környezet vadságát és
durvaságát hol aláhúzó, hol semlegesítő
szalontáncelemek feleselnek. A zenei
idézetek között kulcsszerepe van az
Apokalipszis, most című film félelmetes
hangeffektusainak.

A berlini Macbeth-vita, amely a német
ifjúsági szervezet egyik konferenciáján az
előadás elleni támadás formájában robbant
ki, szűkebb és tágabb szakmai kör-ben
tovább folyik. A Volksbühnében rendezett
kritikusankétot Ernst Schumacher
professzor vezette, a Theater der Zeit
pedig kerekasztalvitát kezdeményezett a
dráma és az előadás nyitott kérdéseinek
tisztázására. Közben pedig változatlanul
kirobbanó sikerrel, telt házakkal játsszák
az idei évad eseményé-nek számító
Macbeth-adaptációt.

művészi egység hiányzott, amely rendet
teremtett volna a kort ábrázoló és érzé-
keltető színpadi cserépdarabkák között.
Mert az egész, jóvátehetetlenül eltörött.
Még a keretjáték is a „dupla vagy sem-
mi" elve alapján született: a két clown-
szerű játékmester szerepe tökéletesen
független maradt a velük párhuzamos
funkciót ellátó, a halált szimbolizáló
szemüveges ellennarrátorétól.

Egy ideig még követhető az előadás
alapgondolata, amely szerint Franz Bi-
berkopf, az egyszer megtévedt, börtöntjárt
kisember szeretne végre tisztességes lenni,
de ezt a húszas évek német társadalmának
siralmas körülményei nem teszik lehetővé.
A cselekmény majd minden fordulata azt
bizonygatja, hogy szegény Franzot még az
ág is húzza. Fél karját - önhibáján kívül -
elveszti, nyomorékként a legnagyobb
nehézségek árán boldogul csak; sorsa
mélypontján öngyilkosságot követ el, de
neki még ez sem sikerül. Ezenközben a
megtért bűnösből rendpárti kispolgár lesz,
meg-

átalkodottan önző karrierista és gátlástalan
strici. Mire újra gyilkossá züllik, már meg
sem lepődünk. Csakhogy ily módon a
cselekmény egyre nagyobb
ellentmondásba, ellentétbe kerül a jel-
lemrajz és az előadás felmentő ítéletével.
A hőstől elidegenedett közönség végül is
minden megrendülés és együtt-érzés
nélkül, enyhén unatkozva várja a hosszúra
nyúlt színpadi regény végét.

Egyértelműen jól sikerült viszont az
előadás szcenikai megoldása. Az óriási
színpadot mélységben és magasságban is
betöltő, több szintes, létrás-lépcsős
vasépítmény a játéktér ritkán látott vál-
tozatosságát teremtette meg. Á kitű-nő
keretet természetesen a rendezésnek
kellett volna tartalommal megtöltenie.
Ehelyett a rendező - a színészként nagy
tekintélyű, kiváló Helmut Strassburger -
hol a brechti színház eszköz-tárát veti be,
hol közönségcsalogató revüvel próbál az
adott (eléggé szegé-nyes) keretek között
elkápráztatni. Akadnak ugyan frappáns
ötletei - ami-

Három regény - három színpadon
A regények színpadi adaptálásának igénye,
szokása mindenütt megszületik, ahol az
igazi drámaírók és az igazi drámák nem
tudják kitölteni a teljes repertoárt. A
bemutató közönsége többnyi-re azt sem
tudja, hogy a színház vagy az író
kezdeményezésére jött-e létre a műfaji
metamorfózis. Berlinben ebből a
szempontból előnyös helyzetben voltunk,
tudtuk, hogy sem Döblin, sem Saint-
Exupéry nem tehet arról, ami a színpadon
történik.

A három regényadaptáció, amit egy hét
alatt láttunk (Döblin: Alexanderplatz, Saint-
Exupéry: A kis herceg és Dale Wassermann:
Száll a kakukk fészkére), talán azért is
említésre méltó, mert - véletlenül -
érzékletesen szemlélteti a ki-ábrándító
kudarc, a tiszteletre méltó és eredményes
színházi munkálkodás és az eredmény által
igazolt művészi siker hármas lehetőségét.

Időrendben is az Alexanderplatz az első.
Kritikus létemre, szégyenszemre a közönség
tájékozatlanabb feléhez tartoztam: én
magam is a Volksbühne elő-adásából
szerettem volna megismerni, ha nem is
Döblin regényét, de Franz Biberkopf sorsát,
sőt drámáját.

Erre azonban a szereplők légióját fel-
sorakoztató, megszámlálhatatlanul sok
képre tagolt színházi kaleidoszkóp nem-igen
adott módot. Nem a regény epikus
teljessége, inkább a cselekmény logikai és
dramaturgiai összefüggése, valamiféle

A babiloni kurva Hildegard Alex (Döblin: Alexanderplatz)



lyen például az Opel és a Fiat, a két,
autóvá lényegült clown szellemes szín-
padi párjelenete -, de az előadás kapkodó,
heterogén stílusa következtében végül ezt
sem tudja kiaknázni. Még a prózában,
songokban egyaránt verhetetlen
Hildegard Alex sem tud mit kezdeni a
babiloni kurva látványosan üres szere-
pével.

Az alkotórészeire széthulló előadás azt
példázza, hogy nemcsak képregénnyé
alakítva lehet zátonyra juttatni egy szín-
padi adaptációt. Hiszen a Volksbühne
előadása közelebb áll az illusztrált törté-
nelmi szemináriumhoz, mint a képre-
gényhez. De a legnagyobb baj, hogy az
alkotók nem tudtak vagy nem akartak
választani, szelektálni, és ezáltal nem is
sikerült új, művészileg hatásos kohéziót
teremteni a színpadra hullajtott regény-
lapok és a hozzájuk mellékelt illusztrációk
között.

A kis herceg, Saint-Exupéry 1943-ban
született, költői gyerekkönyve eleve nem
alkalmas arra, hogy színpadi kép-
regénnyé formálják: cselekményének a
könyv lírájához képest másodlagos jelen-
tősége van, feszültsége nem a hős életében
bekövetkező eseményekből, hanem az
általuk kifejezett metaforából táplálkozik.
Ezt ismerték fel a gyermekkorunk
nosztalgikusan őrzött olvasmányemlékét
új dimenzióban felmutató Jörg Mihon és
Carlos Medina (az utóbbi egyben a
Berliner Ensemble előadásának rendezője
is), amikor a regényben megjelenített
metaforákra és a színpadon ki-alakítható
komplex effektusokra építették az
előadást. Amit nyilatkozataik szerint
azoknak a felnőtteknek szántak, akik
valaha gyerekek voltak ... (És akik talán
felnőttkorukban is jobban megértik saját
gyermekeiket, mint a pilóta szülei annak
idején képesek voltak rá.)

Amikor a közönség beszállingózik a
nézőtérre, a színpadon tátongó hatalmas
pályaudvaron az óra már a valódi

időt mutatja. Minden kihalt: a pénztár, a
vöröskeresztes segélyhely és a telefon-
fülke. A várótermi padok is üresek, csak
egy sarokban üldögél valaki. A pizsamája
- overallja - felett ballonkabátot viselő
alak, a pilóta, velünk együtt várakozik.
Azután egyszer csak erősödő
repülőgépzúgást hallunk, és megélénkül a
pályaudvar is. Megkezdődik a takarítónő
műszakja, egy rokkant szomorú
kocsijával áttörtet a színen, házastársak
búcsúznak, valaki lekési a vonatot, egy
anya pedig (eltűnt, meghalt, fogságba
esett?) fia fényképével faggatja az érke-
zőket és elutazókat. Egy másik asszony a
kezében őrzött gazdátlan katonasapkával
adja egy most érkező fiatal nő tud-tára,
hogy férje, öccse vagy talán a bátyja -
halott. Egyetlen szó sem hangzik el, a
minidrámákból szerkesztett háború utáni
kaleidoszkópban mindössze öt színész
szerepel. De mire a valószínűtlenül
fehérre meszelt arcú, filigrán kis herceg
hosszú, színtelen porköpenyében
betoppan a pályaudvarra, ebbe a maga
konkrétságában is félreérthetetlenül
jelképes térbe, már sejtjük, tudjuk, hogy
mi vár rá. A regénybeli Szahara helyett a
szerzők, illetve adaptálók nagyon is
tudatosan választották a folyamatos
emberi találkozásoknak ezt a színterét, az
ipari társadalom fókuszát. Az előadás
gerincét a távoli, álombeli világoskék
planétáról érkezett magányos kis herceg
földi kalandjai, a pilóta megálmodott
tapasztalatai alkotják. Ahány találkozás,
annyi csalódás: aki a csillagokat gyűjti,
bankba hordja mindet; a geográfus fel
sem áll íróasztala mellől; az iszákos
afeletti szégyenében iszik, hogy az ital
rabja lett. A görkorcsolyán közlekedő
lámpagyújtogató munkájának örömét és
értelmét elveszik az egyre gyorsabban
váltakozó, egymásnak ellentmondó
utasítások. A terroristák - mert nem lehet
nem rájuk gondolni, amikor a falanszter
poklából szalajtott feketeruhások
vasdorongjaikkal meg-

jelennek - egy elembertelenedett világ
álombeli hírnökei. Pedig a kis herceg,
akárcsak a pilóta és maga Saint-Exupéry
is, valami mást keres ebben a hajszolt, égi-
földi körforgásban. Minden lélek társra,
barátra vágyik, és arra, hogy magánya
börtönéből kiszabadulva - egy róka, egy
szál virág vagy néhány jó szó segítségével
- mégiscsak megtalálja az élet értelmét.

Erről az olthatatlan (és teljesületlen)
vágyról szól a Berliner Ensemble szín-
padi effektusokban, látványban, mozgás-
ban, akusztikus és szcenikus meglepeté-
sekben oly gazdag, színészi alakítások
tekintetében viszont meglehetősen kö-
zépszerű előadása.

A Száll a kakukk fészkére, Ken Kesey re-
gényének színpadi előadása talán nem is
sorolható a színpadi adaptációk közé,
hiszen Dale Wassermann a regényből írott
hasonló című drámája 1963 óta, az egy
évvel korábban írott eredeti műtől
úgyszólván függetlenül járta be a világ
színpadait. (A közönség nagyobbik része
nálunk sem az eredeti regényhez, inkább
Milos Forman filmjének élményéhez
mérte azt, amit a McMurphyvel és
társaival való közvetlen, vígszínházi
találkozás jelentett.)

Berlinben a Száll a kakukk nemcsak a
Gorkij Színház, hanem az évad kirobbanó
sikere. Előadásaira jegyet szerezni
közönséges földi halandónak majdnem
lehetetlen. A reménykedő, reménybeli
közönség előadás előtt még egy utolsó
ostromot intéz a pénztár ellen, hátha akad
egy-két át nem vett protokoll-jegy. A
zsúfolt nézőtéren már az előadás kezdete
előtt érződik a várakozás feszültsége. A
kérdő tekintetek némi riadtsággal
szegeződnek az előfüggönyön látható, fej-
jel lefele lebegő félig madárszerű, de in-
kább talán keresztre feszített emberalak-
ra. Mintha máris, az előadás kezdete előtt
beteljesült volna Ikarosz sorsa. A berlini
közönség talán csak a Tinkánál „játszott"

olyan jól, annyira érzékenyen, mint ezen
az előadáson. A csendeket szinte kottázni,
a taps tartamát mérni kellett volna. A
szakkritika elragadtatottan elemzi, dicséri
a darabot és az előadást.

A Magyarországról érkezett vendég
számára kézenfekvő a kérdés: menynyiben
más, több vagy akár csak specifikus ez a
produkció? Mi magyarázza a közönség
azonosulásélményének ezt a hőfokát? A
választ én a modellként színpadra állított
amerikai elmegyógy-

Az elmegyógyintézet ápoltjai (Száll a kakukk fészkére. Gorkij Színház)



intézet steril tökéletességében találtam
meg. Mert ebben a színpadi világban
minden célszerű, tiszta, ragyogó, a kor-
szerű terápiás berendezésektől a Főnéni
pontosan beszabályozott modoráig, min-
den a betegek érdekét szolgálja. Sehol
semmi durvaság. Csak az egész zajtalanul
és olajozottan működő mechanizmus
embertelen. Mert a gyógykezelés
kíméletlenül surrogó gépezete, ez a maga
konkrétságában is öntörvényű világmo-
dell, szabályszerűen felőrli a betegeket.
Különösen azt, aki valamilyen okból
fennmarad a rostán, aki anarchista módon
vagy másként gondolkodóként megpró-
bálja visszatartani a küllők mozgását, mint
McMurphy.

Rolf Winkelgrund rendezése a gyógy-
intézet reménytelen sterilitását és a be-
tegek valamennyire mégiscsak megőrzött
egyéniségét, vágyait, vétkeit, gyengeségét
ütközteti, és ezzel ad nyomatékot a
szereplők - mindenekelőtt a Fő-néni és
McMurphy összecsapásának is. Jörg
Gudzuhn viszont úgy építi fel McMurphy
fölényes magabiztossággal indított
figuráját, hogy a nézőnek vele együtt kell
rádöbbennie alapvető tévedésére, arra,
hogy a látszólag gyenge, törékeny Főnéni
egyáltalában nem az a könnyen kiborítható
ellenfél, akinek az újonnan érkezett beteg
hiszi. Mert egy-felől a gépember kimért és
pedáns szigora mögött egy potenciális
fasiszta gyilkos ugrásra kész
kegyetlensége rejtőzik, másfelől - és ez a
fontosabb - a Fő-néni egy az ápoltak felett
korlátlan hatalommal rendelkező
apparátus része.

Lélegzetelállítóan jó az előadás ritmusa:
az a kitartott tempótlanság, amely a
tébolyda hétköznapjait még el-
viselhetetlenebbé teszi, és ami később
szinte átmenet nélkül gyorsul fel, ahogy a
parancsmegtagadás jelentéktelen moz-
zanataiból kinő az általános tiltakozás. A
csúcsponton, az őrültek eszeveszett
„partyján", a bódító koktél keverésénél
vagy az utcalány tánca közben azután újra
megáll az idő, jelezve, hogy a drámai időt
nem a másodpercmutatók mérik.

Winkelgrund egy nyilatkozatában nagy
nyomatékkal hangsúlyozta, hogy
előadásainak a színész az alfája meg az
ómegája is. Ez az előadás elsősorban azzal
igazolja ezt a hitvallást, hogy minden
egyes szereplőnek, Billynek, az Indiánnak,
de még az idülteknek is lehetőséget teremt
egy-egy teljes emberi sors felmutatására.

Maszkban és anélkül

A Gorkij Színház előadása rendkívüli si-
kerének a szuggesztív és gazdag színészi
játék nyilvánvalóan csak az egyik oka. De
mégis érdemes róla nagyobb nyomatékkal
szólni, már csak azért is, mert mostanában
mintha szürkébb len-ne Berlinben a
színészi alakítások palettája.

Igaz, egyetlen hét tapasztalata nem ele-
gendő ahhoz, hogy a vendég felmérje,
hogyan áIl a színjátszás művészete egy
olyan nagy hagyományú színházi cent-
rumban, mint az NDK fővárosa. De ha a
hetvenes években gyűjtött élményekhez,
emlékekhez mérem, a most látott
előadások maradandó momentumait
summázom, mégis úgy tűnik, hogy az
utóbbi években az előadásokon belül
némileg eltolódott a művészi hangsúly.
Miközben az NDK rendezői színházában
kibontakozott, szuverén kifejező-eszközzé
lett a díszlettervező és a szcenikus, a
maszkmester és a jelmeztervező
művészete, gyakran főszerepekben is
csalódást okozott a színészek „hibátlan",
ámde könnyen felejthető, az egyéniség
szuggesztióját nélkülöző alakítása. Ez a
megállapítás a Tinkától A kis hercegig, a
Johann Faustustól a Macbethig majd minden
produkcióra vonatkozik. De zárójel-ben
sem merném leírni, ha nem fűzném hozzá
csupa nagybetűvel, hogy - tisztelet a
kivételnek!

És nemcsak a Száll a kakukk szerep-
lőinek.

Hanem például a Volksbühne A bunda-
előadásán látott színészek minden el-
ismerésre érdemes komédiázókedvének.

Gerhart Hauptmann gyakran játszott,
naturalista tolvajkomédiája több mint egy
éve szerepel a Volksbühne repertoárján.
Az 1980-81-es évadban ki is tüntették a
Berliner Zeitung kritikusai-nak díjával.
Csak az előcsarnokban ki-függesztett
diploma láttán ötlött szemembe, hogy nem
Helmut Strassburger, illetve Ernstgeorg
Hering, az elő-adás rendezői kapták a
díjat, nem is a fő-szereplők, hanem a
darabot játszó együttes. Hauptmann
komédiája volt talán az egyetlen előadás,
amelyet nem telt házzal játszottak, amikor
Berlinben jártunk. Úgy látszik, a közönség
a szokottnál hamarabb napirendre tért a
sokadszor bemutatott, sokadszor látott
klasszikus felett.

Helmut Strassburger és Ernstgeorg
Hering rendezése őszintén szólva szá-

momra sem okozott különösebb megle-
petést. Sőt, ami a kitüntetett együttes-
játékot illeti, némileg meglepett, hogy a
paraszti környezetben játszódó jelenetek
erőteljes, hiteles naturalizmusa és az
irodai dialógusok bravúros, majdhogynem
expresszionista karikatúrája milyen élesen
szétválik az előadásban. Pedig Marianne
Wünscher megszólalásig hű, jellegzetes,
ismerős mosónője és Günter Junghans
merészen elrajzolt, frenetikus sikerű
hivatali elöljárója egyaránt telitalálat.
Kérdés csak az, hogy mennyiben
tekinthető e két játékbeli. pólus és a
körülöttük csoportosuló kisebb szereplők
kétszólamú játéka - ensemble-
teljesítménynek? Annyi biztos, hogy ha
nekem szavazati jogom lett volna a berlini
kritikusok zsürijében, én a pálmát egy
harmadik színész-nek, Ursula
Karusseitnek ítéltem volna...

Benno Besson Magyarországon is ját-
szott, zseniális Szecsuáni jólélekjének Sen
Téjére, erre a Törőcsik Marira emlé-
keztető, törékeny, de erőteljes hanggal és
személyiséggel rendelkező, sugárzó
tehetségű színészre valószínűleg nálunk is
sokan emlékeznek. Én magam
felejthetetlennek vallottam, írtam mű-
vészetét, és most mégis megtörtént velem,
hogy nem ismertem fel Ursula Karusseitet
a színpadon! Kétszer is megnéztem a
színlapot, amíg elhittem, hogy a
Volksbühne drámai hősnője egy félig-
meddig nyomorék, nehezen mozgó, alá-
zatos öregembert, egy furcsán fontoskodó
irodaszolgát alakít Hauptmann
drámájában. Ursula Karusseit fiatal arcát
maszk mögé rejtve, nőiségét leplezve,
mozgását, hangját teljességgel áthangolva,
egy átváltozó művész bravúrjával
teremtette meg a tőle minden vo-
natkozásban fényévnyire levő figura
alakját, sorsát, jellemét.

Előadás után megkérdeztem egy berlini
színikritikust, vajon miért vállalhatta el a
társulat drámai erőssége, a ragyogó fiatal
nő ezt a nem is különösebben jelentős, de
semmiképpen nem rá méretezett szerepet.
Á válaszul kapott történet szerint a
színész, akire eredetileg osztották
Mitteldorf szerepét, megbetegedett, és
Karusseit a rendező aggodalmát látva,
félig komolyan, félig kihívóan ajánlotta
fel, hogy ha nincs más, ő hajlandó
eljátszani az irodaszolga szerepét. Amikor
pedig Strassburger a szaván fogta, már
nem hátrálhatott, inkább bebizonyította,
hogy még ezt is tudja.



Színház - színház után

A bunda előadása előtt feltűnt, hogy az
előcsarnokban kis asztalnál afféle pót-
pénztár működött, és a programfüzet-tel
együtt külön műsorlapot is kínáltak a
nézőtérre beáramló közönség-nek. Ez a
röplap az előadást követő látnivalókra, az
úgynevezett Nachtprogrammokra hívja fel
a néző figyelmét. A függöny felgördülte
előtt pedig mikrofonon tették közzé, hogy
bár Hildegard Alex dalestjére minden jegy
elkelt, a söntésben egymárkás beléptidíj
ellené-ben mindenkit szívesen látnak a
foyerban; a harmadik emeleten levő szín-
házban pedig a szünetben még néhány
jegy kapható.

Előadás után azután Helmut Strass-
burger jóvoltából különleges kalandban
lehetett részem: produkcióról produkcióra
járva belekóstolhattam a szín-ház teljes
éjszakai műsorétlapjába.

Mondanom sem kell talán, hogy a
Volksbühne sörcsarnokában feltálalt pap-
rikás-zsíros és a még kelendőbb folyékony
kenyér is csak ráadás: a Hauptmann-dráma
előadásáról kisereglő nézők jobbára a
rögtönzöttnek hatott mű-sorban előadott
dalok, nóták, sanzonok és tréfás
párjelenetek kedvéért telepedtek a pult
mellé és az asztalok köré. Kit a
kíváncsiság, kit a nosztalgia vezérelt a
húszas-harmincas évek plakátjaival
díszített „zöld foyer-ba", de gyer-
mekkorunk hajdani rosszcsont figuráit,
Maxot és Móricot is mindenki meg-
tapsolta.

Persze a sörcsarnokban fellépő tehet-
séges fiatal színészeknek azért nincs ak-
kora rajongótábora, mint a tüneményes,
Brecht-szerepekből is jól ismert Hildegard
Alexnak. A társulat jeles drámái mű-vésze,
akit előző este a Macbeth egyik bo-
szorkányaként láttam, a nézőtér másik
oldalán található tágas büfében egymaga
prezentálta - igaz, zenekari kísérettel - a mi
Budapest Orfeumunkhoz hasonló, eredeti
berlini műsorát. Ez az ötven-perces
sanzonparádé valóságos színészi remeklés
is, hiszen Hildegard Alex jelmez és maszk
nélkül, egy-két jelentéktelen, játékos
kellék segítségével, a szemünk láttára
alakult naiv iskolás-lányból kizsigerelt
mindenessé, költőből kokottá, s közben
eljátszotta nemcsak a százszínű szerelmet -
a német történelmet is.

Ezek után, megvallom, úgy éreztem,
nem sok keresnivalóm van a harmadik
emeleten, Sudermann Otthon című el-

felejtett melodrámájának már hosszú ideje
tartó kései előadásán. A darabnak
mindössze egyetlen színháztörténeti ér-
dekességét ismertem, azt, hogy nálunk a
századvégen Jászai Mari játszotta a
főszerepét. Ámde a színésznővé lett,
megesett úrilány históriáját már annak
idején sem tartotta remekműnek a hazai
kritika. A berlini társulat - nyilván hasonló
meggondolásból - nem is kísérel-te meg
életre kelteni a tetszhalott drámát. Helyette
afféle ironikus kereszt-metszetet, színpadi
idézőjelbe tett montázst kínált a színházi
ínyenceknek, meg kell mondanom -
bravúrosan. Igaz, hogy a mi színházi
túránknak erre az utolsó állomására éppen
huszonöt perc jutott, nem sokkal éjfél
előtt. Magda elbukása helyett tehát csak
fel-magasztalásának lehettünk tanúi. De
berlini kritikus kollégák szerint: ennyi
éppen elég is Sudermannból.

Az Otthon megítélésére tehát nem vál-
lalkozhatok, de abban viszont egészen
biztos vagyok, hogy a Berlinben látott
„utószínház" követésre érdemes, remek
vállalkozás. Különösen, ha egy társulat
színház után is ilyen gazdag műsorétlapot
kínál, mint a Volksbühne.

Mivel jól tudom, hogy a megírandó
színházi napló végére valamiféle
összefoglalás, tanulság kívánkozik, azt is
megkérdeztem berlini kollégámtól, vajon
megfelelt-e az általam látott „szín-házi
hét" a berlini évad valóságos képé-nek,
tükrözte-e ez a naptár szerkesztette műsor
azt a választékot és színházi szín-vonalat,
ami alapján a berlini közönség és kritika
ítél. A válasz csak részben nyugtatott meg:
amit láttam, azt látnom kel-lett, ha Berlin
színházi élete érdekel, ugyanakkor
azonban kimaradtak e programból fontos
és rangos előadások is. Ezért éreztem
helyesebbnek, ha az átfogó értékelésnek
még a látszatától is tartózkodom, és
beérem az egyhetes szín-házi naplóval.

PÓR ANNA

Franciák a Játékszínben

Nagynevű francia színtársulatot sajnos
ritkán van módunk vendégül látni, ám a
hozzánk látogató kis társulatok, szín-házi
műhelyek produkcióiból, mint egy-egy
korty tengerből, megízlelhetünk valamit a
francia színházi kultúra jellegzetes ízeiből.

Ezúttal a Játékszínben az 1982 végén
látható két produkció - a Voltaire-mesét, A
babiloni királylányt bemutató Théâtre
Essaion, és a Csodák udvara, Victor Hugo
A párizsi Notre-Dame 842-ből kiemelt
regényrészletének dramatizálása a DÁL-
Théâtre előadásában - hozott egy-egy
fuvallatot a párizsi színház levegőjéből.

Mindkettő előzőleg Párizs nagy nyári
ünnepségsorozatában, a Festival du Marais
keretei között mutatkozott be.

A két, stílusban, felfogásban egymástól
gyökeresen különböző előadás a
klasszikus francia próza egy-egy világ-
hírű remekművének színpadi adaptáció-ját
hozta el hozzánk. A babiloni király-lány
Anette Lugand és José Valverde
feldolgozásában, Anette Lugand egysze-
mélyes színházával a francia színjátszás
legkifinomultabb magasiskolájával csil-
logtatja Voltaire kristálytiszta prózáját, az
ezeregyéjszaka elbűvölő világába bur-
kolózó szellemes pamfletet.

Ezzel szemben a DAL- Színház most
induló fiatal társulata Hugo nyomán ké-
szült romantikus freskóval, szabadszájú,
drasztikusan plebejus hangvétellel és oly-
kor kidolgozatlanabb eszközökkel vázolja
fel a középkori Párizs alvilágának
légkörét.

A babiloni királylány
A mesében a világszép Formosante ki-
rálylány az egész világon keresztül keresi-
üldözi vőlegényét, miközben Voltaire
kritikát mondhat a világ minden orszá-
gának államformájáról, szokásairól, er-
kölcsi felfogásáról. Az olvasó persze ha-
marosan rájön, hogy a mesebeli Babilon a
korabeli Párizs, és hogy a beszélő csoda-
madarakkal körülvett, egyszarvúak hátán
és repülő pamlagokon utazó király-lány
brahmanokkal és druidákkal való
találkozásaiban a Római Egyház hatal-


