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kiismerhetetlenségéről, a bizonytalanság-
ról egy biztosnak vélt korban, az emberek
és a tárgyak kapcsolatáról, részben pedig
Rózewicz jövő terhelte látomásai. Mert az
aranyfogak kihúzásával, a Dávid-csillag
kitűzésével, a gázkamrák működésbe
hozatalával a mű évtizedekkel túléli
Kafkát. Es ezáltal egy új Kafkát is teremt.
Az „éhezőművészt", akit az átlagpolgár
átlagélete riaszt, nem veszi tudomásul a
bevett életetikettet, s azokban a
szituációkban érzi viszonylag jól magát,
melyek elől az átlag eszeveszetten
menekül.

Krzysztof Babicki rendezése stílusosan
kavarja eggyé ezeket a rétegeket. Úgy
vezet át a realista jelenetekből az álom-
képek világába, hogy közben nem vált
stílust, s így időbe telik, amíg a nézőben
elválik a két dimenzió. E bizonytalanság-
érzettel és az értelmezés útjainak szaba-
don hagyásával teremti meg az előadás
alaphangulatát. Nem letisztult, egyértel-
művé tett gondolatláncot nyújt át, ha-nem
egy olyan nyomasztó hangulatot, melyben
az ember, a művész szabadon vergődhet.
E nyitott asszociációt erősítik az
egymásba átúszó képek is. Közöttük az
átkötő lépéseket bőrcsizmás, fekete
bőrdzsekit viselő férfiak teszik meg. Kez-
detben kizárólag az átdíszítés, a bútorok
ki-be tolása a feladatuk, de már ekkor is
egyfajta merevség és idegenség van a
megjelenésükben, s ez fokozatosan kato-
nás mozdulatokká, egy erőszakszervezet
jelképévé, az emberi félelmek egyik forrá-
sává alakul át. Sohasem válnak annyira
konkréttá, hogy egy korszakhoz kap-
csolódjanak, inkább a mindenkori hóhé-
rokat testesítik meg. Ha kell, egyetlen
embert szorítanak sarokba, ha kell, egy
népcsoportnak nyitnak ajtót a halál felé.
Babicki színpadán mindenki belép ezen
az ajtón. Még a halott apa festményére is
sárga csillagot tűznek, és beviszik a fehér
füstöt okádó elveszejtő helyre, hogy
utódaival együtt bűnhődjön azért, hogy
megszületett.

Ahogy az emberek a nevektől függet-
len általános emberi sorsot hordoznak,
úgy kapnak a tárgyak is a konkréttól
elszakadó jelentést. A szekrény például,
melyet Franz a menyasszonyával együtt
vásárol, végigkíséri az életét, fiókja a
félelmeibe beleőrülő apa rejtekhelyévé,
majd sírjává válik, s ennek a szekrénynek a
titkokat rejtő ajtaja nyílik meg a kre-
matóriumba lépdelő emberek előtt is.
Ugyanígy többfunkciójú az előadás szür-
ke háttérdíszlete is. S egyben bizonyság
arra, hogy a szcenika mi mindent tud.

Csupán a világítás változtatására van szük-
ség ahhoz, hogy mindig másnak látsszék.
Imahelynek, lakásbelsőnek, utcaképnek,
haláltábornak. Metamorfózisa nemcsak a
játék folytonosságát teremti meg, de
kifejező háttere annak az általános emberi
kálváriának, melyet Rózewicz Kafka
életén keresztül megcéloz. Csak egyet-
lenegyszer, a dráma végén változik a hát-
tér. Csontfüggöny ereszkedik alá. A XX.
század emberének földi maradványai, a
hátborzongató vég.

E realitással kevert látomásszínház
megelevenítéséhez a gdanskiak jó szí-
nészi erőkkel rendelkeznek, de inkább
együttes teljesítményük, mint egyéni ala-
kításuk meggyőző. Kivétel persze akad.
Stanislaw Michalski játéka kimagaslik a
többieké közül. Apró mozaikokból össze-
illesztett apája megrendítő erővel ábrá-
zolja, hogyan megy rajta végig a történe-
lem. Magabiztos kisembere fokozatosan
törik meg. Sokáig leplezett kétségei és
szorongásai szinte egy csapásra kereked-
nek felül, és az őrületbe kergetik. Szagga-
tott szavai, kifejezéstelenné váló tekin-
tete, fia szavaitól messze kalandozó gon-
dolatai és kétségbeesett elrejtőzése egy-
ként mutatják meg, hogyan pusztít el egy
erős akaratú embert a kor. De a színész
nemcsak ezt az apát, de a fia képzeleté-
ben élőt is hitelesen hozza. Az erősza-
kost, a gyermeke ellen kését fenőt, a
gusztustalan kis életet élőt, azt, akit fiától
egy világ választ el. A Franzot játszó
Krzysztof Gordon kevésbé színes. Inkább
csak menekül a mindennapok elől, mint-
sem a saját útját járja. Több benne a szen-
vedő emberi, mint az alkotó művészi
vonás. A színészt zavarja az is, hogy az
álomképekben is életbeli önmagát kell
továbbvinnie. Nincsenek váltásai, nin-
csenek szorongásfokozatai, így aztán szen-
vedése túlontúl hétköznapi. Alig-kafkai.

Két színház - öt előadás. Az eredmény
pedig: ötből egy az, ami igazán elfogad-
ható, tanulságot nyújt, amiért érdemes
színházi cserét létrehozni. S ez az arány
mindenfajta játékban lehangoló.

SZENTGYÖRGYI RITA

„Én nem vagyok Wagner"

Budapesti beszélgetés Claude-Michel
Schönberggel

Két lelkes szerző, Claude-Michel Schön-
berg, magyar származású zeneszerző és
Alain Boublil szövegíró elhatározta, hogy
rockoperát ír egy olyan országban, ahol
ez a műfaj nem nagyon létezik. A bemu-
tató a párizsi Sportcsarnokban volt, Ro-
bert Hossein rendezésében. A helyi sike-
rek után a világsikert az angol nyelvű,
átdolgozott változat hozta meg a londoni
Barbicanben. Azóta a darabot bemutatták
New Yorkban, Tokióban, Tel Avivban,
Magyarországon. A szerzőknek további
huszonnégy országgal van szerződésük a
Nyomorultakra. Claude-Michel
Schönberg részt vett mind a szegedi,
mind a budapesti bemutatón.
 Az önök együttműködése Alain Bou-

blillal 1968-ban kezdődött. 68 eszméje ha-
tással volt-e közös munkájukra?
 Ami engem illet, soha nem érde-

keltek a társadalmi mozgalmak. Tudja,
Alain is, én is emigráns családban éltünk,
nagyon szegény környezetben. Talán a
sorsunk hasonlósága hozott össze ben-
nünket. Fiatal koromban a túlélés jelen-
tette a legnagyobb problémát, nem filo-
zófiai kérdések foglalkoztattak, hanem,
ahogy a franciák mondják, azzal voltam
elfoglalva, hogyan tudok megélni. Kevés
pénzem volt, dolgoznom kellett, minden
vágyam az volt, hogy otthagyjam a kisvá-
rost, ahol éltem, Párizsba költözzem, és
csak zeneszerzéssel foglalkozzam. Célom
elérése érdekében soha nem számítottam
társadalmi segítségre, a kulturális
kormányzat jóindulatára. Mindig is az
volt a jelszavam, hogy kizárólag a saját
kitartásomra hagyatkozva tegyem meg
azt az utat, amit meg kellett tennem. Ha
már 68-ról kérdezett, el kell mondanom,
hogy mint minden eseményről, amely
kisebb vagy nagyobb mértékben meg-
rázza a világot, á legszebb és legocsmá-
nyabb dolgokat mondták el. Annyi bizo-
nyos, hogy a francia nép gondolkodás-
módjában mind a mai napig érezteti
hatását. A francia társadalom életében öt-
vagy tízévenként végbemennek olyan
változások, amelyek lehetőséget adnak a
regenerálódásra. Ha csak a kormányvál-
tásokat vagy az azokat követő megmoz-
dulásokat nézzük, ezek hozzásegítik a
franciákat ahhoz, hogy ne aludjanak el,



hogy helyre tegyék magukban a dolgokat.
Többek között ez a francia nép egyik
erénye. A mi történelmünk mindig is
viharos volt, és 68 legnagyobb hatását
abban érzem, hogy a franciák tudatában
mind a mai napig jelen van egy nonkon-
formista látásmód. Es ha más vonatko-
zásban is, az én zenei törekvéseimet is
hasonló látásmód jellemzi.
 A Nyomorultak példátlan siker a

zenés műfaj történetében. Ön szerint mi az
oka ennek a sikernek?
 Elsősorban Victor Hugo zsenije ala-

pozta meg a Nyomorultak sikersorozatát.
Már maga a tény, hogy a világirodalom-
nak ezt az egyik alapművét más kontex-
tusban fedezheti fel magának a néző,
kíváncsiságot ébreszt. A mi részünkről
elsősorban kihívást jelent képességeink
megméretésére. Így az emberek olvas-
mányélményére hagyatkozva kezdtünk
hozzá az átdolgozáshoz. Bizonyára jó
munkát végeztünk, amelyben a szerencse
is közrejátszott. A körülmények sze-
rencsés összejátszása révén olyan csapat
jött létre, amilyen találkozás talán egy-
szer adódik egy szerző életében. Gondo-
lok itt Cameron Mackintosh producerre,
John Caird és Trevor Nunn rendezőkre, és
még sorolhatnám az angliai produkció
résztvevőinek a nevét a díszlettervezőtől a
világosítókig. A jól végzett munka, a
kölcsönös megértés végül olyan sikert
eredményezett, amilyenre legmerészebb
álmainkban sem gondoltunk.
 A Nyomorultak az emberi létezés

legsötétebb állapotával, a szenvedéssel, a
nyomorral, a nélkülözéssel is szembesíti az
embereket. Úgy érzem, hogy a közönség,
akár színházban, akár moziban egyre
kevésbé szeret ezekkel a kérdésekkel azo-
nosulni.
 Én más nézeten vagyok. Mint na-

gyon sok dolog az életben, ez is attól
függ, hogyan „tálaljuk" a közönségnek az
emberiség történetét. Mert számomra a
Nyomorultak az emberiség története:
amíg lesz nyomor, nélkülözés, kizsákmá-
nyolás, megaláztatás, kegyetlen halál a
földön, addig az ilyen művek nem hiába-
valók. Tisztában vagyok azzal is, hogy
mint minden mítosszal, úgy a Nyomorul-
takkal is látszatra könnyű azonosulni. A
kérdés csupán az, hogy az a megváltás,
amelynek súlyát a könyvben és a rock-
operában egyaránt Jean Valjean cipeli a
vállán, tehát a szeretet ereje, amely képes
hegyeket mozgatni, és a nélkülözés,
amely a legmélyebb sárba taposhatja az
embert, csak az előadás idejére szólóan
gondolkodtatja el a közönséget, vagy az

élménnyel együtt hazavisz belőle vala-
mit.
 Előbb beszéltünk a siker összetevői-

ről, de ennek kapcsán nem esett szó a
Broadwayról, ahova önök a Nyomorul-
takkal kellő időben törtek be.
 A musicalek őshazájában, a Broad-

wayn negyven-ötven éve egyazon meg-
adott sémára, mintegy futószalagon ké-
szülnek az újabb produkciók. A sztori
általában banális: fény, csillogás, ragyo-
gás, mindent a formának, semmit a tarta-
lomra, mintha ez lenne a jelszó. A profiz-
mus és az előadások beolajozott gépe-
zete valami betöltetlen űrt takar. Ez az
uniformizálódás azonban előbb-utóbb túl-
telítettségben üt vissza. Ugyanis a jól-
lakottság érzete, amit a közönségben ezek
a produkciók keltenek, idővel elvezetett
a tökéletes csömörhöz. Tavaly például
néhány, rövid idő alatt befutott produk-
ció, mint a Smile vagy a Rice vagy a Big
Deal több millió dolláros veszteséget oko-
zott a színházaknak. Mi magunk nagyon
meglepődtünk azon, hogy a New York

Timesban megjelent egy cikk, amely-
ben a Broadway megmentőiként emle-
gettek bennünket. Es én nagyon remé-
lem, hogy a Nyomorultak elindítója lehet
egy megújulási folyamatnak a zenés játé-
kok történetében.
 Egy szerző, akár zenét komponál,

akár regényt ír, a szerzeményeit ágy tekinti,
mint apa a gyermekét. Ön melyik ,,hősével"
tudott leginkább azonosulni?
 Erre azt szoktam mondani, hogy a

munkában olyan kitartó és következetes
vagyok, mint Javert felügyelő, a magán-
életben pedig szeretnék eljutni az ember-
ség olyan fokára, mint Jean Valjean. Saj-
nos abból a korból már kiöregedtem,
hogy olyan lelkes és romantikus legyek,
mint Marius. De komolyra fordítva a
szót: amikor az ember ilyen kitartóan és
hosszú ideig dolgozik valamin, igaz az a
megállapítás, hogy szeretni annyit tesz,
mint megérteni. Ahhoz, hogy megért-
sem Javert elszántságát vagy Jean Val-
jean indulatait, be kellett hatolnom a lel-
kük legmélyebb zugaiba. A zeneszerző

Claude-Michel Schönberg (Szkárossy Zsuzsa felv.)



látszatra nem tesz egyebet, mint hangot
ad az érzelmeinek. Csakhogy egy iro-
dalmi librettó esetében - a Nyomorultak
igazi opera-alapanyag - a zenének karak-
tereket, személyiségeket kell kifejezésre
juttatnia, és eközben figyelembe kell ven-
ni a szereplők lélektanán túl a közönség
lélektanát. Vegyük Gavroche történetét:
ha egy kisfiút látunk a színpadon, akit
lelőnek, és meghal, azt mondjuk ma-
gunkban: szegény kisfiú, meghalt. Sajná-
lom, de semmi többet nem érzek. Ha
viszont az a célom, hogy a kisfiú történe-
tét a saját személyes sorsomként éljem
át, akkor tudnom kell róla: kicsoda, hon-
nan jött, hová tart, hogyan viselkedik az
életben. Ugyanez a dolog áll fenn Epo-
nine személyével kapcsolatban. Ha azt
akarom, hogy a halála közvetlen közelről
érintse ,a közönséget, be kell avatnom a
nézőt Éponine titkaiba. Ezért énekel el
egy dalt közvetlenül a halála előtt, és
ebben a dalban vallomást tesz nekünk.
Ugyanígy sorra vehetném a többi szerep-
lőt. Victor Hugo nagysága többek között
abban nyilvánul meg, hogy örök érvényű
emberi arculatokat rajzol meg. A világ
ma éppúgy tele van Cosette-ekkel, Thé-
nardier-kkal, Javert-ekkel, mint az ő ko-
rában. Ha körülnézünk saját környeze-
tünkben, közvetlen közelünkben, jócskán
találunk sorsukra hagyott gyerekeket,
uzsorásokat, korlátolt hivatalnokokat.
Csak Jean Valjeanokból van kevés.

 Ha már Jean Valjeant említette: nem
véletlen, hogy az ő sorsával tudunk a legin-
kább azonosulni; ugyanakkor testi-lelki
erejében, emberi nagyságában van valami
emberfeletti.

 Mint általában a mitikus hősök sze-
mélyiségében. A mítoszok szépsége is
pontosan abban rejlik, hogy egy bizonyos
ponton túl megfejthetetlenek. Jean Val-
jean ereje a mi gyengeségünk. Lehet,
hogy kicsit távoli a párhuzam, de gondol-
junk csak Jézusra. Bizonyos tekintetben
Jean Valjean is azt képviseli, amit ő:
benne ölt testet a gyarló emberiség igaz-
ságkeresése, lázadása. Vagy ne menjünk
ilyen messzire: gondoljunk önmagunkra.
Hányszor, de hányszor elmondjuk éle-
tünk során, hogy nem találunk igaz
emberre. Es miközben egy igaz embert
keresünk, egymásban csalódunk, a leg-
alapvetőbb dologról feledkezünk meg:
arról, hogy azt a bizonyos igaz embert
önmagunkban keressük. Nagyon
messzire vezetnek el a szálak Jean
Valjeantól, a szökött fegyenctől, akit
tizenkilenc év börtön tanított meg arra,
hogy ezt az igaz embert saját
gyarlóságaiból és eré-

nyeiből megteremtse. A folyamat, ami
lejátszódik benne, nem más, mint az
emberi bölcsesség különböző fokozatai-
nak összessége. És az ő mitikus alakja,
akárcsak Jézusé, hatalmas felkiáltójel
mindannyiunk számára, mert mindazo-
kat az erényeket magában hordozza,
melyeket az emberiség felmutathat.
 Jean Valjean sorsa, és rajta keresztül

minden „nyomorulté" az előadásban, fel-
veti a szabadság kérdését. A budapesti
előadás díszletéből kiindulva, a tologat-
ható vasszerkezet hol utcaképet, börtönt,
kocsmát, csatornát, házbelsőt ábrázol,
ugyanakkor mindvégig átvitt értelemben
börtönt is jelenthet, az emberi szabadság
láthatatlan korlátait.
 Ha azt vesszük, mindannyian bör-

tönben élünk, és a szabadság lehet, hogy
nem más, mint az a börtön, amelyet az
ember önmaga választ. Egyik börtönből
megyünk a másikba. Ilyen értelmezés-
ben is felfoghatjuk a Nyomorultakat. A
londoni előadás esetében a díszlettervező
tökéletes illúzióra törekedett. Kora-beli
rajzokat, litográfiákat tanulmányozva
alakította ki a játékteret: Párizs utcáit, a
Marais-negyed nyomortanyáját. Tehát
hamisítatlan tizenkilencedik századi ha-
tásra törekedett. A budapesti és a lon-
doni előadásban közös, hogy mindkét
helyen csak a fináléképben nyílt meg
úgymond az egész színpad, a maga csu-
paszságával jelképezve, hogy elérkezett a
szabadság órája. A párizsi ősbemutatón
láncra vert gályarabokból állt a tömeg, és
csak a záróképben vetették le valóságo-
san és jelképesen a láncaikat. Es a francia
rendező Jean Valjean halálakor vissza-
hozta Javert felügyelőt, aki közölte vetély-
társával, hogy szabad.
 Említette a díszlet kapcsán a

korhűséget. Megítélése szerint a magyar
produkcióban ez, akár a rendezés, akár a
színészi játék tekintetében, mennyire van
jelen?
 Maga a kor, a történet és nem utol-

sósorban a feldolgozás egyszerűen ellen-
áll minden rendezői túlkapásnak, ebből a
szempontból a rendező keze meg van
kötve. Hasonlattal élve: a Nyomorultak
olyan, mint egy folyó, és amikor az
ember a folyó közepén áll, nem léphet
oda, ahová akar, a folyó sodrásának az
irányában kell haladnia. Ami számomra
az újdonság erejével hatott Szinetár Mik-
lós rendezésében, hogy remek stílusér-
zékkel és vizualitással mintegy filmszerű
látásmóddal állította színre a darabot.
Kevésbé törekedett a tökéletes realiz-
musra, mint, mondjuk, a londoni előadás
rendezői, helyenként stilizálta a jelene-

teket. Ugyanakkor kellő arányérzékkel
ötvözte a színpadi megvalósítást a film-
szerű „vágásokkal". Nemcsak jellemek-
ben, közeli képekben gondolkodott, ha-
nem időnként megállította ezeket a
képeket, és úgy váltott át a tömegjelene-
tekre, a totálképekre. Számomra nagyon
emlékezetes mind színészileg, mind ren-
dezés szempontjából az a kép, amikor
Jean Valjean kézen ragadja a kis Cosette-
et, és ez a két magányos ember: az erős
felnőtt és a kiszolgáltatott kisgyerek
elindul a nagyvilágba, az életbe. Ebben
a képben minden kis mozdulatnak,
rezdülésnek felfokozott jelentése van, és
az az érzelmi többlet, ahogy a
magányos far-kas gyermekére talál,
ahogy az árva kis-lány apára lel, őszintén
és hitelesen átjött a rivaldán. Miközben
néztem az elő-adást, mindvégig azt
éreztem, hogy ez az együttes tudása,
ereje legjavát nyújtja. Ugyanez
vonatkozik a zenekarra, a kar-mesterre.
Már Szegeden örömmel töltött el, hogy
milyen egységesen és hozzáértéssel
játszottak. Az eddigi bemutatók sorsát
jobban nyomon tudtam követni, már a
próbákon ott voltam, a karmester mögött
álltam, és instruáltam. Itt csak a
bemutatón találkoztam a zenészekkel, és
mégis mindegyik tudta a dolgát. Tudja, a
partitúra is olyan, mint egy szöveg: lehet
„értetlenül" és hozzáértően értelmezni.

 Játsszunk el azzal a gondolattal,
hogy az eddigi produkciók résztvevői közül
mondjuk egy nemzetközi csapatot kellene
össze-hoznia egy előadásra. A
Rockszínház részéről kiket válogatna be
ebbe a csapatba?

 Ne haragudjon, de lehetetlent kér
tőlem. Ez körülbelül olyan, mintha ezt
mondta volna: „Itt egy Cézanne-fest-
mény, ott egy Leonardo, amott pedig egy
Van Gogh. Melyiket választaná?" Mind-
egyiket, vagy egyiket sem. Már Szegeden
felfedeztem magamnak Marius alakító-
ját, Sasvári Sándort, akinek nemcsak
„arany van a torkában", amikor énekel,
hanem jelenség a színpadon, akire oda
kell figyelni. Minden hangjegyet úgy tol-
mácsol, ahogy én csak megálmodhattam,
miközben Marius dalait írtam. Őszinte
csodálója vagyok Vikidál Gyulának. Tudja,
ha Victor Hugo feltámadna, és megnéz-
né őt az előadásban, felkiáltana a szín-
padra, és talán azt mondaná: „Ember,
maga az én Jean Valjeanom, magáról
mintáztam meg!" Ahhoz, hogy valaki
eljusson az őszinteségnek arra a fokára,
ahová Vikidál Gyula, ahhoz nem elég a
hang, ahhoz több kell. Bevallom, csodá-
lom, ahogyan ez a kiváló énekes-színész
ilyen magas fokon képes magában hor-
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dozni Jean Valjean sorsát, problémáit,
kételyeit, emberségét. Őszinte elisme-
réssel adózom a tehetségének.

 Ön annyi jót mondott el a Rockszín-
ház előadásáról, a közönség lelkes fogad-
tatása pedig azt igazolja, hogy szeretik az
ön zenéjét. Ugyanakkor azt is el kell mon-
danunk; vannak, akik másodrendű alko-
tásnak tekintik a Nyomorultakat, melo-
drámának, és azzal vádolják, hogy a törté-
netet és a szereplők lélektanát leegyszerűsí-
tette. Egyszóval kommersz művet írt.

 Olvastam hasonló kritikákat. A Nyo-
morultakból több mint harminc filmvál-
tozat készült, és ezek mind lerövidítve
mutatják be ennek a mintegy ezerkétszáz
oldalas regénynek a történetét. A mi elő-
adásunk nagyjából háromórás, tehát a
műfaj természetéből adódóan csak a lé-
nyegesebb eseményeket tudtuk belevenni
az átdolgozásba. A rövidítés, illetve a
tömörítés elkerülhetetlen velejárója a
leegyszerűsítés. A regényben például
hosszú oldalakon keresztül esik szó arról,
hogy a kis Gavroche Thénardier
kocsmáros törvénytelen fia. A mi rock-
operánkban ez az epizód kimarad, nincs
különösebb jelentősége a történet szem-
pontjából. Miután megszállott rajongója
vagyok az operának, végigtanulmányoz-
tam az operairodalmat. Vegyük a Faust-
történetet: Gounod Faustja, Berlioz Faust
elkárhozása vagy Boito Mefistofeléje azo-
nos irodalmi alapokon nyugszik. Mind-
hárman Goethe Faustjából merítették a
témát. Ugye nevetséges lenne a szemükre
vetni, hogy nem tartották tiszteletben
Goethe művét. Vagy Bizet Carmenjének
irodalmi elődje Prosper Mérimée
novellája. Vajon az utókor felhány-
torgatta-e Bizet-nek, hogy Michaela sze-
repét beleírta Mérimée szövegébe, vagy
ilyen alapon Verdit is elmarasztalhatnánk
azért, hogy az Aida megírásakor nem
tartotta tiszteletben az egyiptomi szo-
kásokat, és XIX. századi romantikus zenét
merészelt írni egy más korban, más törté-
nelmi időben játszódó történethez. Mi
nem Victor Hugo szellemének vagy a Nyo-
morultaknak kívántunk dicsőséget sze-
rezni. Victor Hugo nagyon is jól megvan
nélkülünk is. Mi saját magunknak kíván-
tunk dicsőséget szerezni. Én, sajnos, nem
vagyok Wagner, Alain Boublin pedig nem
Victor Hugo. Tisztában vagyok azzal, hogy
operát írni ebben a korban egyfajta mega-
lomániát jelent. És azzal is tisztában va-
gyok, hogy nem én vagyok a legzseniáli-
sabb zeneszerző a világon, de ha az ember
alkot, és közben nem hiszi magáról azt,
hogy ő a legzseniálisabb, és hogy remek-
művet alkot, akkor a mű soha nem készül
el. Akkor hozzákezdeni sem érdemes.

FÖLDES ANNA

Berlin - Színházváros

A beszámoló címét nem magam adtam:
az NDK fővárosának 250. születésnapjára
kiadott színházi-színháztörténeti füzet
éléről kölcsönöztem. A Berlinben töltött
hét után, amikor civil barátaim-nak
színházi élményeimet meséltem, egy
kemény logikájú közgazdász meg-
kérdezte: mi az igazi, konkrét oka, ma-
gyarázata annak, hogy Berlinben köztu-
dottan folyamatosan jó és érdekes a szín-
ház? Miért tölt be az NDK jelentősebb
szerepet a világ színházművészetében,
mint akár a zenében, akár a képzőművé-
szetben?

Amikor az ember úgy érzi, hogy egy
kérdésre hirtelenében nem találja meg a
választ, zavarában legalább hármat szo-
kott megfogalmazni. Én is első helyen a
gyökereket, az ország és a város külön-
legesen gazdag színházi hagyományait
említettem, az udvari színházaktól a Ber-
liner Énsemble-ig. Másodiknak azt a más
területeken megfogalmazatlan - megfo-
galmazhatatlan - feszültséget, szellemi
töltést, aminek kifejezésére Shakespeare
drámája ugyanolyan alkalmas, mint Ma-
jakovszkijé vagy Volker Brauné. Harma-
dik érvem a kiváló német színházi inf-
rastruktúra volt: az a tény, hogy az NDK-
ban - a pillanatnyi gazdasági helyzettől
függetlenül - kulcsfontosságot, politikai
szerepet tulajdonít a kormányzat a szín-
háznak, és lehetősége szerint maximáli-
san biztosítja működési feltételeit. Ha
összevetem a hazai és az NDK-ban ural-
kodó publikációs állapotokat, a megjelent
színházi és színháztörténeti munkák,
kötetek, kézikönyvek arányát, ha csupán
jelzem, hogy az egyes színházak baráti
köre az NDK-ban nem formális
közönségszervező intézmény, hanem va-
lóságos kulturális szabad fórum, talán
sejthető, hogy mi mindenre gondolok.

Égy szűkebb szakma belügye, de azért
talán ide tartozik az az imponáló nagyvo-
nalúság, odafigyelés is, amellyel a szín-
házkritikusok nemzetközi kongresszusát
megrendezték Berlinben. Negyven or-
szágból száznegyven résztvevőt fogadni,
színházjeggyel és megfelelő munkafelté-
telekkel ellátni, önmagában sem egy-
szerű dolog. De Berlinben túl is teljesí-
tették az illendő vendéglátás kötelező

normáit. Az a tény, hogy a kongresszus
plenáris üléseit az Opera Apolló termé-
ben tartották, hogy a kultuszminiszter is,
a város polgármestere is vendégül látta a
résztvevőket - nem pusztán a külföldi
kritikusoknak, legalább annyira a hazai
színházi élet képviselőinek szánt megkü-
lönböztetett gesztus. A tanácskozás té-
mája - „A színház és a színházkritika sze-
repe egy város, egy territórium vagy egy
kulturális régió történetében" - elég tág
volt ahhoz, hogy túlnőjön a meghatározó
jubileumi kereteken. Hogy módot adjon a
nemzeti és nemzetközi színházi élet új
jelenségeiről, értékek cseréjéről és köl-
csönhatásokról folytatott vitára.

De a színházi kongresszusoknak, nem-
zetközi eszmecseréknek köztudottan csak
a kevésbé fontos része zajlik az üléster-
mekben. Az igazán izgalmas mindig az,
ami esténként a nézőtéren történik. Hogy
a szakmabeli vendég - legalábbis, aki
többé-kevésbé folyamatosan nyomon kö-
veti, mi történik az NDK színházaiban -
újra tájékozódhat, szerencséjétől függően
feltöltekezhet a berlini színház tegnapi
eredményeivel, mai törekvéseivel.

A Bölcs Náthán új arca

Ahogy egy londoni színházi levélből nem
maradhat ki Shakespeare, Berlin-ben is
illendő legalább egy német klasszikust -
Lessinget, Goethét, Schillert - megnézni.
Az idén az ünnepi választék nemcsak
bőséges, de szokatlan is. A fő-város
jubileumi programja keretében ugyanis a
Deutsches Theaterben például új
háromrészes Lessing-ciklus került szín-re.
Berlin Nemzeti Színházában három
egymást követő októberi napon tartották a
Bölcs Náthán, az Emilia Galotti és a ritkán
játszott, szakmai körökön kívül szinte
ismeretlen egyfelvonásos szomorújáték, a
Philotas premierjét. (A három Lessing-
dráma közül kettőt Friedo Solter
rendezett.)

A Bölcs Náthán több mint kétszáz éve,
1783 óta a német nemzeti színjátszás
folyamatosan játszott és szinte évtize-
denként meg-megújuló alapműve. A fa-
sizmus korszakában tizenkét évre lepa-
rancsolták a színpadról, de 1945-ben nyi-
tódarabja lett a német színháznak. Ez a
Fritz Wisten rendezte programadó elő-
adás (főszerepben Paul Wegenerrel) egy-
huzamban kétszáz előadást ért meg. Az
előadást - a német kritika szerint - „nagy
méltóság és mélységes komolyság jelle-
mezte, még ott kísértettek fölötte a hitleri
idők szörnyűséges bűnei, még túlságosan
közeliek, túlságosan fájdalmasak


