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Berlini színházi levél

Azt sem tudom, hányan beszélnek Buda-
pesten németül, hogyan sejthetném, va-
jon hány berlini lakos érti Petőfi nyelvét.
De hogy a két szám közé naivitás lenne
egyenlőségjelet képzelni, abban bizonyos
vagyok. Mégis - vagy talán éppen ezért -
Berlinben járva meglepett, milyen
őszinte és mennyire folyamatos a magyar
színház iránti érdeklődés az NDK
szakemberei körében.

- A Magyar Színházi Napokkal kez-
dődött - számolt be róla dr. Elke Wie-
gand, az NDK Színházművészeti Szö-
vetségének vezető munkatársa -, azután
hoztuk létre azt a munkacsoportot, amely-
nek feladata figyelemmel kísérni, hogy
mi történik a magyar színházi életben,
célja az új magyar dráma értékeinek meg-
ismerése, közvetítése. Örkényről német
nyelvű kiadványt is megjelentettünk,
információként és a szakmának szóló
háttéranyagnak. (A kiadvány nagyobbik
része a Magvető Párbeszéd a groteszkről
című kötetéből való.)

Valamennyien többször is jártunk Ma-
gyarországon. Nemcsak Budapesten, ha-
nem Kaposvárott, Szolnokon is láttunk
előadásokat. Valami részünk talán van
benne, hogy Örkény után most már
Schwajda darabjai iránt is érdeklődnek a
színházaink. Kíváncsian várjuk Spiró
György Imposztorának Karl-Marx-Stadt-

Szókratész néptárs a feleségével (A fogorvos
Dietrich Körner, Elsa Gruber-Deisterrel)

ban tervezett bemutatóját és a Katona
József Színház őszi, berlini vendégjáté-
kát . . .

Az NDK I. Nemzeti Színházi Fesztiválja

Az idén januártól decemberig tart a tör-
ténelem és a kultúra ünnepe Berlinben: a
főváros születésének 750. évfordulóját a
szellemi élet minden területén, a művé-
szetek minden ágában fényes esemény-
sorozat köszönti. A színházi életben a
nyitány a január 24. és február 1. között
megrendezett Országos Színházi Talál-
kozó, hivatalos nevén az NDK I. Nem-
zeti Színházi Fesztiválja.

Az előadások száma sokszorosan meg-
haladja a kijelölt ünnepnapokét: a berli-
niek egyetlen este négy-hat fesztiválpro-
dukció között választhatnak. Az ünnepi
alkalomra kiadott műsorfüzet negyven-
nél több berlini, weimari, drezdai, schwe-
rini, mecklenburgi, hallei produkcióról
ad számot. Az NDK színházkultúrája -
amely hagyományosan decentralizáltabb
a mienknél - nagyon széles palettán
mutatkozik be. A programban klassziku-
sok és kortársak, drámák, opera- és báb-
előadások, fémjelzett sikerek és premie-
rek váltották egymást. Shakespeare ép-
pen úgy jelen volt ezen az országos nem-
zeti fesztiválon, mint Volker Braun;
ugyanazon az estén a Deutsches Theater
Goethét, a Volksbühne Rudi Strahlt ját-
szott.

A meghívott külföldi kritikusvendégek
sem a látnivalók hiányát, inkább a
programok torlódását, a műsorban
tapasztalható átfedéseket kifogásolták. A
Színházművészeti Szövetségben ren-
dezett szakmai találkozón a rendezőség
képviselői maguk is jelezték: az első - sőt
a tervezett időpontnál hamarabb meg-
rendezett - országos rendezvény szá-
mukra is erőpróba és kísérlet. Ám a
szakma elképzelése szerint a jövőben
kétévenként sor kerül majd hasonló, or-
szágos seregszemlére. S ha a kezdemé-
nyezésből valóban hagyomány születik,
bizonyára érdemes lesz tovább töpren-
geni a kiválasztás legmegfelelőbb mód-
szerén, a programok egyeztetésén és a
legjobb művészi teljesítmények esetle-
ges díjazásán is.
őszintén szólva, ha elejétől végig kí-

sérhettem volna a fesztivált, beszámo-
lóm - éppen az ütközések miatt - akkor
is töredékes lenne. De szerencsémre kol-
légánk, Ingeborg Pietzsch, a Theater der
Zeit munkatársa le is veszi vállamról az
átfogó berlini színház körkép megrajzo-

lásának terhét. Beérhetem azzal, hogy az
ő szélesebb körű beszámolójának mar-
góján csak négy általam - tehát magyar
szemmel - látott, feljegyzésre érdemes
előadásról szóljak.

Hermann Sudermann „legújabb" darabja

Sudermann neve csak ma cseng majd-
nem ismeretlenül Magyarországon. A
századforduló idején jó néhány darabját
- köztük a Becsületet, az Otthont, a Rejtett
boldogságot és a Keresztelő Szent Jánost
lefordították, sőt sikerrel játszották is
Budapesten. A legnevezetesebb Suder-
mann-darabnak, a nőkérdés tárgyalásá-
ban akkoriban merésznek ható Otthon
című melodrámának, Eleonora Duse és
Sarah Bernhardt után Budapesten Jászai
Mari volta főszereplője. A Rejtett boldog-
ságról a millennium évében Ambrus
Zoltán írt elemző és nem is túlságosan
elmarasztaló kritikát.

De azért Sudermann írásművészetére
és magyar fogadtatására is jellemző
Ambrus írásának legelső mondata:
„Milyen hálás volna ezt a darabot
kifigurázni!" Kosztolányi számára
Sudermann nem is csak téma, inkább
mérték. A többi között Bataille-t, ezt a
meglehetősen felületes francia sikerírót és
Zsíros Istvánt, a Magyar Irodalmi
Lexikonból is kiszorult „dráma-mester-
embert" hasonlítja hozzá, bár ez
utóbbinál hozzáteszi, hogy Sudermann-
stílusban ír, de Sudermann írói ereje és
ötletessége nélkül. Egy Fodor Lászlót
veséző bírálatában pedig arra hivatkozik,
hogy „ilyen fogástól még Sudermann is
tartózkodott volna".

Bár a kritika soha nem kegyelte - Alf-
red Kerr-rel egy bírálata nyomán gyilkos
polémiába is keveredett -, a drámatörté-
net azért érdeme szerint megőrizte Su-
dermann nevét. Számon tartja népszerű-
ségét, szerkesztői és színpadi érzékét, és
kiemeli, hogy „különös tehetsége volt az
új színházi eszmék és témák kiaknázá-
sára, oly módon, hogy közben a kom-
mersz színházba járó korabeli közönség
ízlését is kielégítse ... Darabjainak óriási
népszerűsége segített a közönségnek a
naturalizmusra való felkészítésében."
(McGraw Hill: Encyclopedia of World
Drama.) Tudjuk, hogy Sudermann Ibsen
aranyát váltotta aprópénzre, Hauptmannt
követte, s bár darabjai nem érték el a
Hauptmann-drámák mélységét, erejét,
mégis egy időben a Takácsokírójának
riválisa is volt.

Csak a legfontosabbat nem sejtettem
az íróról: hogy Sudermann ma is játsz-
ható. Igaz, néhány évvel ezelőtt a berlini



Volksbühne éjszakai programjában lát-
tam az Otthon keresztmetszetét, ez azon-
ban inkább a darab persziflázsa volt,
mint felújítása. S bár a katonatiszti csa-
ládi otthonból a bűnös városba menekülő
bukott lány operaénekesi karrierje
csúcsán megrendezett diadalmas haza-
térésén remekül mulattam - ez azért
inkább csak Sudermann rovására történt.

Archív anyagokból derült ki számom-
ra, hogy a német nyelvű színpadok azért
időről időre ma is kísérletet tesznek még
Sudermann kevésbé ismert műveinek
feltámasztására is. Azt a nyolcvaneszten-
dősnél öregebb drámát, amely most a
berlini Deutsches Theater fesztivál mű-
során szerepelt (Der Sturmgeselle Sokra-
tes), tíz évvel ezelőtt Bécsben már kiásták
egyszer a süllyesztőből. Akkor volt, aki
azt állította, hogy Sudermann sem írt
soha ennél rosszabb darabot. (Theater
Heute, 1977. július.) A bécsi előadás
azonban ennek ellenére sikert aratott: a
Die Bühne kritikusa szerint a közönség
kitűnően szórakozott ezen a „német
nemzeti tréfán".

A most látott berlini előadás azonban
azt is bebizonyította, hogy ez a színházi
világban újra felfedezése után is ismeret-
lennek számító, 1903-ban írott dráma
korántsem olyan rossz, korántsem olyan
elavult, mint ahogy a szakma hitte, és
mindenképpen több - keserűbb is -, mint
egy „nemzeti tréfától" várnánk.

Ellentétben a népszerű Sudermann-
drámákkal, a Sturmgeselle Sokratesnek
(tudtommal) nincs magyar fordítása. Cí-
mét egy archív anyagban (szó szerint)
„Szókratész, a forrongó cimborá"-nak
magyarították. Én magam a következők-
ben - valamivel szabadabban - a „Szók-
ratész néptárs"-at használom.

„Európa csendes, újra csendes..."
Abban a kelet-poroszországi kisváros-
ban, ahol Sudermann darabja játszódik,
már csak egy titkosnak hirdetett, de való-
jában mindenfelé jól ismert bajtársi szö-
vetség tagjai - helybeli értelmiségiek,
nyárspolgárok - ápolják a forradalmi
hagyomány nimbuszát és ritualizált szo-
kásrendszerét, a társadalmi érintkezés-
nek a forradalom által szentesített szabá-
lyait. Erre vallanak a körön belüli „titkos"
nevek: a Szókratésznek tisztelt fogorvos
Spinozával, a rabbival, a helybeli Gari-
baldival és Giordano Brunóval együtt
ábrándozik a visszahozhatatlanul elmúlt
forradalomról. Apák és fiúk találkoznak,
vitáznak a kisvárosi kocsma különtermé-
ben rendezett illegális összejöveteleken.
A nemzedékek összecsapását kirobbantó

konfliktus jellemzően jelentéktelen: ami-
kor az apa forradalmi öntudatból megta-
gadja a herceg fogfájós kutyájának
keze-lését, az apa foglalkozását folytató
fogorvos fiú - segítő szándékból,
érdekből - azt teszi, amit egy
fogorvosnak (atyja dühével dacolva is)
véleménye szerint tennie kell. S hogy
az apa szeretetét se veszítse el
véglegesen, jutalmul azt kéri, hogy a
herceg tüntesse ki - az édesapját.

A népszerű írónak ezt a darabját té-
mája, tartalma is népszerűtlenné tette.
Forradalmisága idézőjelbe került, haza-
fiságát irónia lengi be. Egész szellemi-
sége szemben áll a német nacionaliz-
mussal. Hitler Németországában még a
darabban szereplő rokonszenves rabbi és
annak bölcs fia is a bemutatás útjában
állt. Meglehet, maga Sudermann csodál-
kozna legjobban, ha azt látná, hogy
darabja - Thomas Langhoff értelmezése
nyomán - ma voltaképpen az egymást
váltó nemzedékeknek a forradalom em-
lékéhez és a kiürült forradalmi eszmék-
hez, a konszolidálódott hatalomhoz való
viszonyáról szól, és fő kérdése a kompro-
misszum elkerülhetetlensége, ára, etikája.

A dráma eredeti szövegének ismerete
nélkül nem merem eldönteni, vajon Su-
dermann vagy Thomas Langhoff rende-
ző érdeme a frappánsan ironikus befeje-
zés. (Mentségemre csak az szolgál, hogy
a német irodalomtörténetben járatosabb
német kritikusok is osztoznak bizonyta-
lanságomban.) Tény, hogy amikor az apa
első dühén túl mégiscsak felpróbálja a
számára kiutalt medáliát, s az ablakon
közben behallatszik a katonazene,
lassanként elrendeződnek a fogorvost
játszó Dietrich Körner vonásai is: a
kompromisszum megköttetett. De csak
néhány másodpercre. Mert a zene üteme
felgyorsul, hangja felerősödik, már nem
andalít, hanem fenyeget, és a fogorvos,
akiről ebben a pillanatban már érezzük,
látjuk, mennyire megöregedett, hirtelen
a melléhez kap. Úgy tépi le a medáliát,
mintha a szívét tépné ki a helyéből,
majd sebzetten, betegen a fotelbe ros-
kad. Szavak nélkül érzékelteti, hogy meg
lehet alkudni - legfeljebb belehal az
ember.

A Szókratész néptárs Deutsches Thea-
ter-beli előadásának vajmi kevés köze
van a közkeletű Sudermann-képhez.
Cseppet sem melodramatikus - igaz, erre
a történet sem teremt lehetőséget -, még
csak nem is naturalista. Az erős, kemény
fehér fények, a határozott karakterfigu-
rák és a társadalmi viszonyokat
átvilágító, értelmező rendezés inkább a
Brechten

iskolázott rendezőre jellemző, mint Su-
dermannra. A jellemábrázoláson kívül a
szituációkban is jelen van a hősöknél
tisztábban látó utókor iróniája. Telitalá-
lat például a külsőségekre korlátozódó
forradalmiság megjelenítése a kocsmai
találkozón, vagy a bajtársi szövetség fő-
nökét otthonába váró fogorvos suta igye-
kezete, amellyel a maga polgári lakását
fellobogózza, kidekorálja.

Az együttes játékának megítélésében
azért nem érzem magam kompetensnek,
mert számomra a nyelvében sem könnyű,
de a dialektus használata által tovább
nehezített darab előadásakor elsőrendű
szemponttá lett a szövegmondás tiszta-
sága. De a címszereplő Dietrich Körner
nemcsak ezzel, hanem megélt drámájá-
nak intenzitásával, színpadi és személyes
létének kortalan hitelével is kivált a töb-
biek közül.

Csingiz Ajtmatov hősei -
Plenzdorf színpadán

Még ha jóval gazdagabb lett volna is az
elmúlt évtizedek szovjet drámatermése,
akkor sem hiszem, hogy a színházak -
ambiciózus dramaturgok, izgalmas gon-
dolatok közvetítésére áhítozó rendezők -
lemondtak volna Csingiz Ajtmatov
regényeinek színpadra állításáról.

Az évszázadnál hosszabb ez a nap című
regényét is viharos gyorsasággal mutat-
ták be Moszkvában, sőt Vilniuszban és
Rigában is, majd még ugyanabban az
évben (1983) Budapesten. Az NDK-ban
elsőnek a lipcsei színház vállalkozott
Georg Kayser rendezésében az adaptált
regény bemutatására.

A berlini bemutató tehát önmagában
nem jelent szenzációt. S hogy mégis azzá
lett, hogy a Gorkij Színház előadásaira
majdhogynem reménytelennek tűnt je-
gyet szerezni, hogy a kritikusok egy része
elragadtatottan, másik része felhábo-
rodva szól az adaptáció merészségéről -
ez mindenekelőtt Ulrich Plenzdorfnak
köszönhető.

Emlékszem, mikor Berlin színházi éle-
tének Az ifjú W. újabb szenvedései volt a
slágere. Akkor is csak a színháziak belá-
tásának köszönhettem, hogy jegy nélkül
bejuthattam a zsúfolt nézőtérre. Ebben
bíztam most is, amikor a visszahozott
vagy maradék jegyre várakozók népes és
türelmes csapatát megkerülve dacolni
készültem a pénztár felett függő „minden
jegy elkelt" táblával.

Az első meglepetés - a műsorfüzet.
Amelynek címlapján az Egy nap hosszabb,



Klasszikusokkal - a nép boldogításáért -
jelenet Az áttelepülőből

mint egy élet című darab szerzőjeként
egyedül Plenzdorf szerepelt, és a megje-
lölés is - ősbemutató. A műsorfüzet mot-
tója viszont már stílusosan Ajtmatovtól
való: „Az ember a művészetben a maga
legjobb törekvéseinek megerősítését és
minden társadalmi és örökölt eszmének
ellentmondó gonosz és igazságtalan el-
utasítását keresi. De ez nem mehet végbe
kétely, harc és remények nélkül. Es ez
mindig is így lesz. Ezért örökös feladata a
művészetnek, hogy az élet bonyolultsá-
gáról és szépségéről meséljen az ember-
nek."

A Gorkij Színház, amikor a megszokott
„színpadra alkalmazta" fordulat helyett
tehát szerzőként tünteti fel Ulrich Plenz-
dorfot, e gesztusával az írón kívül a
közönségre is kacsint. Plenzdorf neve az
NDK-ban, és különösen az ifjúság köré-
ben, sokat ígérő cégére egy színházi
produkciónak. Ugyanakkor a színlap az
újjáalkotás hangsúlyozásával tudatosan
meg is különbözteti, el is határolja az új
változatot a regény szövegét és dialógu-
sait maximális hűséggel követő lipcsei
adaptációtól. Sőt, talán a kivédhetetlen
szemrehányásokat is egyekszik kivédeni:
elkerülni, hogy a drámán a többsíkú
regény teljességét, gazdagságát kérjék
számon.

Plenzdorf drámájának az öreg Kazan-
gap temetésére készülő, a halott kopor-
sójával a sivatagban vándorló társak vég-
telen zarándokútja a kerete. Ezt megjele-
nítve s meg-megszakítva rajzolja meg az
író a közép-ázsiai homoksivatagban
megbújó, isten háta mögötti vasúti ki-
térőállomás lakóinak mindennapi életét.
Hőse ugyanaz a kemény életfeltételek

között megedződött, társaihoz és önma-
gához mindenkor hűséges vasutas, För-
geteges Edigej, akit a regényből isme-
rünk. De amíg a regényben (és például a
budapesti Thália Színház Elbert János és
Kazimir Károly alkotta változatában)
Edigej magánélete, Abutalip tanító ma-
gára maradt felesége iránti szerelme is
gazdagon kibontakozott, Plenzdorfot -
bár nem tekint el ettől a történettől - a
hős személyes és érzelmi konfliktusánál
jobban foglalkoztatja a történet társa-
dalmi tanulsága. A hagyományok köve-
téséhez, az emlékek és az emlékezet
megőrzéséhez való jog és az ősi szabad-
ságjogoktól megfosztott ember cselekvő
ellenállása. Az előtérben Edigejnek a
vándorút megpróbáltatásait és Kazangap
saját fiának kishitűségét legyőző kitar-
tása áll. Az a belső energia, amely erőt ad
ahhoz, hogy a koporsóvivők a hőséggel,
szélviharral, fáradtsággal dacolva hurcol-
ják terhüket csak azért, hogy ott és úgy
temessék el a falu öregét, ahogy azt az ősi
parancs és a szokásjog követeli.

A regényben a hadifogságot követően
meghurcolt, emlékeit papírra vető tanító
sorsa, letartóztatása figyelmeztet arra,
hogy egyesek szemében nincs súlyosabb
bűn a tények megőrzésénél, nagyobb
veszély a papírra rótt igazságnál. Plenz-
dorf változatában a történetnek ezt a
racionális mozzanatát beárnyékolja és
mégis aláhúzza az emlékezetet az em-
berség lényegeként ábrázoló ősi legenda.
Elrabolható-e egy ember legnagyobb
kincse - a tudata? Mintha leginkább a
megjeleníthetetlen jelképrendszer meg-
jelenítése foglalkoztatná a rendezőket.
Kazimir annak idején Eck Imre koreog-
ráfiájára és alakítására építve, a sivatagi
ember életének társává lett teve színpadi
megszemélyesítésével kápráztatott el.
Siegfried Höchst rendező ezzel szemben
az anya érzéseit tovább hordozó, hatal-
mas mondabeli madár és az emlékeitől,
emlékezetétől megfosztva munkavégző
eszközzé silányult ember, a mankurt sze-
repeltetésével feszegeti nagy erővel és
szuggesztióval a realizmus határait.

Az előadás művészi erőssége a legen-
dák világát idéző jelképrendszer és a
nagyon is földi, politikai (sőt publiciszti-
kus) motívumok diszharmóniájának vál-
lalása, feloldása. A kettő között az élő
emberek képzeletbeli világa, Edigej lát-
hatóvá varázsolt álma. Egyedül az űrállo-
más szovjet és amerikai képviselőinek a
földdel folytatott dialógusa tűnik ebben
a színpadi változatban is zavarosnak és
zavarónak. A színpad felett lebegő,

furcsa második szín egyszerűen nem kö-
tődik igazán ahhoz, ami a dráma hőseivel
történik.

Hátborzongató, megrendítő viszont az a
földhöz ragadtan hiteles jelenet, amely-
ben Sztálin halálát követően a zárt arcú,
szikár fekete ruhás agitátornő ellent-
mondást nem tűrő hangon ráparancsol az
egybegyűltekre: „sírjatok". Az előadás
ebbe a közöny falát megingatni képtelen,
egyre hangosabban, parancsolóbban meg-
ismételt felszólításba és a többiek hallga-
tásába sűríti a fent és lent feszülő, néma
ellentétét, sőt bepillantást kínál a fájda-
lom és a félelem kavargó örvényébe is.
Később erre a jelenetre rímel egy másik:
amikor ugyanez a városból küldött káder,
ugyanilyen ellentmondást nem tűrő han-
gon számol be az elkövetett hibákról,
szónokol az ártatlanok meghurcolásáról és
Berija felelősségéről. Ismét ugyanolyan
visszhangtalanul, mint korábban. Ami-
kor pedig Edigej mégis rákérdez az áldo-
zatok, köztük a börtönben meghalt Abu-
talip sorsára, a rehabilitációra utaló,
meggyőződés nélküli válasz nem hidalja
át, ellenkezőleg, csak még nyilvánva-
lóbbá teszi a kialakult, veszedelmes
szakadékot.

Siegfried Höchst rendezése mesteri
egyensúlyt teremt a szöveg és kép, a
látvány között. Ennek az adaptációnak
nincs szüksége dal- és táncbetétekre,
folklórdekorációkra, de nem reked meg
a távoli világ egzotikumánál sem. Szín-
házban vagyunk, és ez a színház - egyete-
mes. A tágas, üres színpadot csak a néző-
tér felé tartó sínpár keresztezi. A homok-
sivatagot jobbára valamiféle sárga fény
szuggerálja a színpadra. Abutalip ki-
hallgatásának látványkeretét, fényűző hi-
vatalosságát csak egy vörös selyemsző-
nyeg kínálja. Máskor viszont - a mankurt
madáranyjának stilizált röptét láttatni -
elég a színpadi ég végtelen kéksége. A
rendezőnek arra sincs szüksége, hogy
bebútorozza a színpadot, nagyon is kevés
kelléket alkalmaz, de akkor annak való-
ban ott kell lennie a jelenetben. A célhoz,
az ősök temetőjéhez közeledő, elcsigá-
zott gyászmenetnek spirálisan tekert, át-
hatolhatatlan szöges drótkerítés szegi az
útját. Először csak a színpad hátterében
sejlik fel ez a gát, majd a következő képben
egyszer csak premier planba kerül. S ez
a jelkép a maga fizikai valóságában min-
den szónál többet mond.

Berlinben a jelek és hírek szerint a
színházak, a társulatok egymásnak adják
át a legjobbat megillető stafétabotot.
Volt idő, amikor a Benno Besson vezette



Volksbühne volt „a" színház, azután
hosszú ideig a Berliner Ensemble-be za-
rándokolt a szakma. Legtovább talán a
Deutsches Theater maradt az élen. Mos-
tanában többen mesélték, hogy a Gorkij
Színház vállalkozásai keltik a legnagyobb
figyelmet. Összjáték dolgában úgy tűnik,
hogy a Gorkij Színház társulata még nem
éri el a legendás nagy együttesek színvo-
nalát. De azért már az általam legutóbb
látott Száll a kakukk fészkére bebizo-
nyította, hogy az együttes játékkultúrája
magasfokú.

Plenzdorf szokatlanul sokszereplős
színpadi kompozíciója valójában nem-
igen tekinthető igazi színészi seregszem-
lének. Hiányzik a nagy, hálás szerepek
légiója. Ugyanakkor az összjátéknak kü-
lönleges súlya, szerepe van, például a
koporsót cipelők közös fizikai tevékeny-
sége és fokozatos kimerülése során; és
elmondható, hogy éppen az ilyen gesz-
tussorokban hibátlan a játék és a koreog-
ráfia összhangja. Az együttesből kiemel-
kedik Klaus Manchen, Edigej alakítója.
A szerep is sokrétű, de a színész a maga
személyiségével úgy tölti ki a keretet,
hogy nem intellektualizálja Edigejt a kel-
leténél jobban: megőrzi az indulatok és
szenvedélyek kormányozta lélek nyitott-
ságát, nyers tisztaságát. A többieknek
jobbára egy-egy jelenet adatott csak ön-
maguk megmutatására. Ebben például az
Edigej szerelmét, Zaripát játszó szí-
nésznő - Ruth Reinecke -, vagy a man-
kurt anyját megszemélyesítő Monika
Lennartz remekel.

Heiner Müller-felújítás

kájában meg is ideologizálta: tizenöt év
után már nem az áttelepülő Anna Niet
alakja jelenti a történet középpontját,
hanem a falusi osztályharc próbatételeit
kiállt parasztság. (1976. VI. 13.) Amikor
B. K. Tragelehn 1985-ben újra találkozott
Müller darabjával, mégis visszaállította a
mű korábbi címét, és az NDK Nemzeti
Színházi Fesztiválján a drezdai előadás
címe: Az áttelepülő, vagy az élet falun.

„Néhányszor már megpróbáltam ön-
magamról írni, de talán mert nem tűnt
számomra elég fontosnak, rendszerint
nagyon hamar untatni kezdett" - vallotta
be szokatlan nyíltsággal Heiner Müller.
E kijelentés igazát kár firtatni. Tény,
hogy drámaíróként kezdettől a történelmi
folyamatok és társadalmi struktúrák ter-
mészete foglalkoztatja, és az ember is mint
politikus lény, mint ideológiák hordo-
zója és képviselője kerül bonckése alá.

Az áttelepülő is folyamatosan, törté-
nelmi mozgásában vizsgálja a falusi élet
változásait. Nyitójelenete a nagy törté-
nelmi fordulópont: a földosztás, a hábo-
rút vesztett ország parasztságának első
győzelme. Már ebben a kiemelt fontos-
ságú expozícióban világossá válik, hogy
Müller kerüli még azt az ezeréves vágy-
ból sarjadt pátoszt is, amely például a
magyar Sánta Ferenc rokon jelenetét, a
Húsz óra földosztást - idéző fejezetét
átforrósítja. Az áttelepülő nyitánya a hír-
adók hitelességével tudósít. Az egyes
ember, a földhöz juttatott paraszt az író
számára csak annyira fontos, amennyi-re
ez történelmi szerepéből következik.
Ugyanakkor tudatában van annak, hogy
az átalakulás nem lehet zavartalan, hogy

az osztályharc naponta ismétlődő drá-
mákat robbant ki, s azok által zajlik, s így
a történelem folyamatosan kínálja a drá-
mai jelenetek témáját, lehetőségét. Hei-
ner Müller jobbára ezekből komponálja
meg a maga jelenetsorát.

A beszolgáltatás kötelezettsége sem
szempont vagy jól-rosszul alkalmazott
rendszabály, nem szavakban jelenik meg
a színpadon, hanem egy a padlás le-
söprésébe belekeseredett, utolsó lovát
védelmező parasztember végső össze-
omlásában, öngyilkosságában.
Tragédiájának megrendítő hatását
fokozza a felemás visszhang. Míg
sorstársai értetlen döbbenettel fogadják,
a falu társadalmának lelkes vezére azt
hányja az áldozat szemére, hogy így
aztán a legjobb állam-hatalom is hosszú
távon tehetetlenné válik, ha a nép
egyszerű gyermeke, aki-nek javát akarja,
a háta mögött felakasztja magát. A
dialógusokból nyilvánvaló, hogy Müllert
ugyanaz foglalkoztatja, mint a korszak
politikusait: hogy ki a kulák a faluban,
milyen szerepet játszik és játszhat a
mezőgazdaság átalakításában az
államhatalom, vagy hogy hogyan válto-
zik „puha tenyerűvé" az a parasztból lett
polgármester, aki elszakad korábbi osz-
tályos társaitól.

A dráma tizennégy jelenete epikus
láncba rendeződik: a főbb szereplők -
szegényparasztok, kulákok, káderek,
világmegváltó ifivezetők és az életet
élvezni siető leányok - az események
rendjében lépnek át egyikből a másikba.
Velük történik a történelem. Sorsukra
figyel Heiner Müller, egyéni arculatuk-
ra kevésbé. Figuráit az író, különösen

Több mint negyedszázada annak, hogy az
akkor felfelé ívelő pályája elején tartó
szerző, Heiner Müller Az áttelepülő (Die
Umsiedlerin) című drámája a berlini Köz-
gazdasági Főiskola diákszínházában B. K.
Tragelehn rendezésében színpadra került.
1962-ben még a Theater der Zeit
kíméletes szigorúsággal utasítja el Heiner
Müller darabját: szemére veti az író-nak,
hogy a társadalmi átalakulás folya-
matának főként a negatív oldalát ábrá-
zolja. Szándékát, a mű szintjét azonban
nem vitatja.

Tizenöt évvel később a falusi életnek
ezt az 1946-tól 60-ig ívelő, epikus króni-
káját, az akkor már az egész német nyelv-
területen híres, a világ számtalan or-
szágában játszott szerző korai darabját
Parasztok címmel mutatták be a Volks-
bühnében. Ernst Schumacher professzor a
Berliner Zeitungban közölt kriti-

Íme - az élet falun (B. K. Tragelehn rendezése)



korai drámáiban, általában nem belülről,
hanem megfelelő rálátással, kívülről - a
társadalmi fejlődés irányának tudatában, s
azt mérceként alkalmazva - ábrázolja. Ez
a hadifogolytábor ötesztendei nőhiá-
nyáért sürgős kárpótlást kereső moz-
galmi káderre és a parasztoknak világ-
megváltó naivitással gyors kultúrát, klasz-
szikus olvasmányokat kínáló FDJ-s fiata-
lokra egyaránt vonatkozik. Müller fel-
sorakoztatott portréi ennek ellenére hi-
telesek, karikatúrái szellemesek; de a
lélekrajzon, az empátián alakuló azono-
sulásról le kell mondania a nézőnek.
1976-ban a Volksbühne előadásának kri-
tikusa megdicsérte Heiner Müllert és a
rendezőt, hogy nem elvont példaképeket,
hanem a falusi forradalmi változások
ellentmondásos folyamatának valódi sze-
replőit állítják reflektorfénybe. Ma már
mintha ezen is túl lennénk: a széles látó-
szögű objektívvel fotografált modelleket,
kívülről mozgatott figurákat egy ideig
élénk, később azonban már némileg
lanyhuló érdeklődéssel követjük.

Ami a falu közös történetén kívül és
túl esik - Fondrak feneketlen söröshordó-
szomjúsága, a kommunista Flint há-
zasságának válsága - valójában nem hor-
dozza, inkább csak színezi, motiválja az
író politikai mondanivalóját. Amit
viszont sokszor frappáns, gyakran afo-
risztikus megfogalmazásokkal egyénit.
Igaz, ezek egy része ma már nem érv,
hanem inkább történelmi dokumentum;
mégis, most is sokszor átfutott a nézőté-
ren a helyeslés, a ráismerés moraja a teg-
nap még merész, kényes kritikai megálla-
pítások, ma is érvényes következtetések
hallatára. A közönség ma is készséggel
nevet például a vizet prédikáló, bort ivó
káderek, bürokraták rovására. A drámai
és komikus mozzanatok éles váltása
önmagában mégis kevés ahhoz, hogy a
majdnem négyórás előadás feldúsított
mikrocselekménye teljességgel betöltse a
kereteket. Így azután a felcsillanó irónia
és a felszikrázó drámaiság ellenére is
néha túlságosan hosszúnak tűnik az elő-
adás. Elképzelhető azonban, hogy az a
német hallgató, akinek a dialektusban
zajló párbeszédek és költői erejű jambu-
sok nem nehézséget, hanem élvezetet
okoznak, nem osztja ezt az aggályomat.
Mert a vendéglátó berlini közönség ki-
tartó tapssal, hálásan ünnepelte a drezdai
művészeket. A szerzőn kívül elsősorban
a színpadon Brechtre emlékeztető maszk-
ban megjelenő Tragelehnt, aki régóta
Heiner Müller egyik legszorosabb szín-
házi munkatársa. S aki most is a szöveget

szolgáló alázattal állította színpadra a
drámát. Mert kétségtelen, az előadás tör-
ténelmi hűséggel, híradó-hitelességgel
idézi fel a korabeli falugyűlések hangula-
tát, és a rendező jó érzékkel állítja elő-
térbe az emberi kapcsolatokban felszik-
rázó indulatokat is. Hasonlóképpen hite-
les a polgármester otthonának feudális
atmoszférája, ahol a szöveg apró mozza-
natai, utalásai mögül bontakozik ki a férj
és a feleség közötti valódi kapcsolat.

Tragelehn a közönség figyelmének
megtartására tudatosan igyekezett ki-
aknázni a látványlehetőségeket is. Az
óriási üres térben hol biciklit, hol motort,
hol autót ereszt a színpadra. Az én ízlésvi-
lágomtól meglehetősen távol vannak a
rendezés itt-ott alkalmazott naturaliszti-
kus eszközei. Megvallom, még a minden
színpadon felgomolygó tömjénfüstöt és a
már-már kötelező nyílt színi vizelést sem
érzem a modernség jelének. De elisme-
rem, hogy a közönség ezúttal is láthatóan
jól szórakozott például a színpadi sörve-
delésnek azon a végtelen szertartásán,
amely engem a sokadik korsó után már
nemcsak idegesített, de a hős elállatia-
sodásának látványával párhuzamosan
taszított is.

A hatalmas apparátust felsorakoztató
darab negyvenhét szerepének, szereplő-
jének rangsorolása helyett fontosabbnak
érzem, hogy vitába szálljak azokkal, akik
- részben az általam is felsorolt fenntar-
tások alapján - fölényesen elutasítják
Heiner Müller életművét, és nem talál-
ják, pontosabban nem is keresik drámai
helyét a magyar színházi életben. Nem
kétséges, hogy Heiner Müller jellegzete-
sen német szerző, szikárabb, politiku-
sabb, ideologikusabb annál, mint amihez
a magyar közönség hozzászokott. De
még ez a negyedszázaddal ezelőtt szüle-
tett, par excellence politikai színmű is
kifejez valami lényegeset és időállót a
parasztság és a hatalom viszonyáról s a
forradalmi, társadalmi változásokról és
azok kísérő jelenségeiről, a nők ellent-
mondásos helyzetéről. Erőteljesen mu-
tatja be az érdekellentétek okozta szemé-
lyes konfliktusokat, földhözragadt álmok
és naiv illúziók összecsapását. Valószínű,
hogy az írónak nem is ezzel a darabjával
kellene utat törni Magyarországon, még-
is, minden Heiner Müllerrel való találko-
zást sürgető alkalomnak érzek az illeté-
kesek - rendezők, dramaturgok - lelkiis-
meretének és figyelmének felkeltésére.

Weimari Vízkereszt, vagy „Amit akartok"

Shakespeare komédiájának eredeti címe
elsikkadt, lerövidült: a weimari Nemzeti
Színház produkcióját - ki tudja, mi okból
- Amit akartoknak hirdeti. Az előadás
nem olyan jó és nem olyan rossz, hogy
érdemes lenne a nemzetközi visszhang-
ra. Amiért mégis megemlítem, az az
NDK-ban zajló, de mindenütt létező,
ismerős polémia. A szakmai közvéle-
mény egy része ugyanis a weimari pre-
mier után felhördült: Goethe városában
különös szentségtörésnek számít ilyen
könnyed, léha, zenés Shakespeare-pro-
dukciót létrehozni. Mások - például Die-
ter Kranz kritikus - a tiltakozás ellen til-
takozik. Szerintük itt az ideje, hogy az
ünnepélyes, múzeumi hangulatú Shakes-
peare-előadások unalmas sorát megsza-
kítsa egy-egy telt házakat vonzó, jókedvű
és fiatalos Shakespeare-előadás. Többen
örültek annak, hogy végre egy Shakes-
peare-t játszó német társulat is hajlandó a
színpad és a nézőtér közös játékára. Az
előadás hívei a produkció minden
giccses elemét - például a nejlonoszlop
mellé szorult fehér gipsztevék látványát! -
hajlandók voltak megbocsátani a Violát
és Sebastiant játszó Axel Wandtke ked-
véért. Én magam nem láttam, de úgy
tudom, már korábban és másutt is történt
kísérlet az ikertestvérek szerepének
összevonására. Mészáros Ági és Gábor
Miklós 1947-es nemzeti színházi párosát
követően a Vígszínházban Ruttkai Éva is
vállalkozott a duplafedelű játékra. Csak-
hogy nem mindegy, hogy Viola játssza
Sebastiant vagy fordítva: hiszen a dráma
cselekményének nagyobbik részében egy
fiúnak öltözött lányt látunk és hallunk. A
színészi produkció középpontjában min-
denkor az álöltözet követelte szerepját-
szás áll: a történet és a főszerep arról szól,
hogy a kényszerűségből, taktikából fiúru-
hát öltött lány hogyan hódítja meg s hogy
igyekszik elhárítani Olívia nem akart sze-
relmét.

A weimariak előadása viszont több-
szörös csavart követel: ezúttal egy férfi
színésznek kell folyamatosan eljátszania,
elhitetnie, hogy hogyan viselkedik egy
fiújelmezbe bújtatott lány, amikor fiú-
nak akar látszani. Axel Wandtke kettős
szerepét azonos kosztümben, maszk nél-
kül játssza. Kizárólag a színpadi koreog-
ráfia, a színész fejtartása, mozdulatainak
stílusa, jellege érzékelteti, hogy Violát
vagy Sebastiant látjuk. A tökéletes testi-



lelki koncentrációt követelő váltások az
utolsó felvonásban, a két testvér egyidejű
megjelenésekor, azután olyan színészi
bravúrt követelnek, hogy a néző csak kap-
kodja a fejét: lehet-e egyetlen torokból
két szólamban énekelni, csakis a gesztu-
sok által személyiséget cserélni? Vagy
valójában már nem is két embert, hanem
egy testben két lelket látunk? Megvallom,
már-már hajlamossá lettem arra, hogy a
színpadi skizofréniának ezt a szinte ter-
mészetellenes bravúrját valamiféle alka-
ti, pszichés aberrációval magyarázzam,
amikor kiderült: a színész az NDK egyik
lagrangosabb koreográfusának és híres
balerinájának a fia, aki az anyatejjel
szívta magába a mozdulatok kifinomult
nyelvének expresszív erejét.

A közönség egyébként remekül szóra-
kozik Böffen Tóbiás és Keszeg András
humorán, Malvolio felsülésén és a
shakespeare-i cselekményt meg-
megszakító dal-betéteken is. A Szirtes
Tamás Shakespeare-előadásaira
emlékeztető oldott hangulatért, a verbális
humort kiegészítő színpadi ötletekért
nemcsak Budapesten hálásak a súlyosabb
Shakespeare-produkciókba belefáradt
nézők. Az előadás mélyebb, mához szóló
mondanivalóját csak a kritikusok keresik
- nem túl sok eredménnyel. Mert én a
magam részéről készséggel elfogadnám a
karikaturisztikus stílusban elrajzolt
jelmezeket, a herceg pulóverét és Böffen
Tóbiás cowboy-kalapját, Malvolio
frakkhatású bőrzakó-ját, a világoskék
üvegdobozokból szerkesztett színpad
mélyében eljátszott strand-jelenetet és a
színpadi szállítóeszközként alkalmazott
gyerekkocsit is, ha érezném az
ötletparádé rendező elvét s a mögötte
feszülő gondolatot. Ennek híján azonban
a legfrappánsabb részek sem állnak iga-
zán össze, és bár a rockstílusú számok, a
brechti mintára szabott songok és az ope-
raáriaként előadott sanzonok mulattat-
nak - Shakespeare komédiáját ezúttal
csak a rendezői show-műsor ürügyének,
keretének érzem.

A joggal vitatott hűtlenségre a weimari
rendezőpárosnak, Peter Schroth-nak és
Peter Kleinertnek azonban két mentsége
is van. Az első: úgy tűnik, hogy a rendel-
kezésükre álló társulattal hagyományos
stílusban legjobb esetben is csak korrekt
előadást hozhattak volna létre, nagy szí-
nészegyéniségek híján nemigen kelthet-
tek volna a Vízkereszttel szenzációt. Így

azonban, a divat hullámait megnyergel-
ve, legalább széles nézőrétegeket von-
zottak be a maguk Shakespeare-meséjé-
ből eredeztetett színpadi társasjátékába.
A Kiss me Kate nem A makrancos hölgy, a

West Side Story nem a Romeo és Júlia;

miért kellene éppen az Amit akartoknak
ragaszkodnia a Vízkereszt világához?

Az előadás másik, számomra lényege-
sebb mentsége, indoka és legnagyobb
művészi eredménye is - amiről már szól-
tam -, hogy a frappáns szereposztás lehe-
tőséget adott Axel Wandtke elképesztő
lélektani és koreográfiai bravúrjára. Es ez
az egyszemélyes színészi produkció a
maga színpadi tökéletességében volta-
képpen még arra is alkalmas, hogy alátá-
massza, sőt megideologizálja magát az
előadást is. Az antik és a Shakespeare-
színház örökségét is idéző, nemeken túli
szerepcsere az uniszex korában talán
mégsem pusztán színházi fogás, hanem a
nemek társadalmi szerepeit elválasztó
merev határvonal megingására, a szere-
pek elbizonytalanodására figyelmeztet.

Londonban nemrég azon vitáztunk,
kortársunk-e ma még Shakespeare? A
weimariak igenlő válasza talán nem a
legmeggyőzőbb, de mindenesetre elég
harsány. Bizonyítja, amit azért eddig is
tudtunk, hogy kortársaink is sokfélék
lehetnek.

A következő számaink tartalmából:

Vinkó József
Egy drámaíró vallomásai

Lengyel Menyhért:
Életem könyve

Nánay István:
Fortinbras nélkül

Csizner Ildikó:
A visszafeleselő századelő

Kerényi Ferenc: Szót
kér a néző.. .

INGEBORG PIETZSCH

Új drámák és rendezések
az NDK-ban

Körülbelül két esztendővel ezelőtt kísé-
reltem meg a SZÍNHÁZ-ban, hogy szűk-
re szabott terjedelemben beszámoljak az
NDK színházi életében lévő legfontosabb
fejlődési tendenciákról. Erre a cikkre ala-
pozva az itt következő híradásban az
elmúlt két évre szorítkozom. Ismételten
megpróbálom - szükségszerűen nagy vo-
nalakban - a legfontosabb színházi ered-
ményeknek, egyes személyiségek fejlő-
désének és az említett időszak legjelen-
tősebb drámai műveinek ismertetését.
Ezen túlmenően utalni szeretnék egy a
Nagyvilág 1986. januári számában a
minden bizonnyal legjelentősebb rende-
zőnkről, Alexander Langról megjelent
esszémre.

Mindig bonyolult a művészetben je-
lentkező új áramlatokat időponthoz rög-
zíteni: az átmenetek folyamatosak, és
csupán akkor lehet tendenciacélokat fel-
fedezni, és azoknak gyökereit kutatni,
amikor egy egész sor, lényegében rokon
vonásokat tükröző művészi alkotás szü-
letett. Egy idő óta az NDK színházaiban
egy szélesedő áramlatot fedezhetünk fel,
amelyben a metaforikus beszéd, képsze-
rűbb, asszociatívabb kifejezés a színház
művészi eszköztárának egészében jele-
nik meg. A drámaírásban ez a kezdődő
drámaírói generációváltásban mutatko-
zik. Egyfelől a háború utáni első írógene-
ráció egyre erőteljesebben kér szót; más-
felől egy viszonylagosan stabilizáltabb
korszakban született fiatal drámaírók ra-
gadnak tollat.

A központi téma még mindig az antifa-
sizmus és a háborút követő időszak. De
kritikusan szemlélik a humanitás és a
modern technológia közötti problemati-
kus kapcsolatot.

Az utóbbi idők egyik legkimagaslóbb
darabja Heiner Müller Képleírása (Bild-
beschreibung). A forradalom és a háború
megakadályozásának kérdése kapcsoló-
dik össze a darabban. Müller szövege
szorító és szorongató. A Képleírás
mono-lóg: félelem, hogy egy
atomháború el-pusztítja földünket és az
ez elleni szem-beszegülés. Az író egy
szegényes vegetációjú tájról ír: egy ház,
egy asztal, székek, fák és egy férfi, egy
asszony és a madarak dominálnak. „A
férfi és nő a szerelem és a halál
horizontján találkozik. Müller a


