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Salzburg átalakulóban van. Harmadik éve
tart a kísérlet: új arculatot adni a világsztárok
előkelő találkozójának. Két plasztikai
sebész munkálkodik az idősödő fesztivál
ráncainak fölvarrásán: Gérard Mortier, a
brüsszeli operaház egykori intendánsa, az ünnepi
játékok direktóriumának első embere, vala-mint
Peter Stein, aki megkísérli elvitatni a zene ki-
zárólagosságát, és Max Reinhardt, az „alapító
atya" szellemében visszahelyezi jogaiba a drámai
színházat (az operában is). Fölösleges mondani:
nagy ellenállásba ütköznek. Salzburg hosszú
évekig a rosszul értelmezett, megkövült hagyo-
mány, az ásatag konzervativizmus védőbástyája
volt, ami megfelelt a fokozatosan eluralkodó pol-
gári sznobériának. Áruvédjegynek elég volt a vi-
lághír. A kiváló zenekarok és szólisták, a gazda-
gon kiállított opera-előadások kielégítették a kö-
zönséget. Most, hogy az operákat önállóan gon-
dolkodó rendezők rendezik, a Felsenreit-
schuléban drámákat adnak elő, mint Reinhardt
idejében, a színház a pompás termekből kivonult
az utcára is, és Stein jóvoltából létrejött valami off-
Salzburg-féle; nos, mindez túl bohémes, túl játé-
kos, túl avantgárd a szmokingos-estélyi ruhás né-
zők többségének. Ahhoz pedig nem elég olcsók a
jegyek, hogy diákok, hátizsákos turisták, fogé-
kony fiatalok áramoljanak be a nézőtérre.

Akik a régit szeretik, azoknak nem elég jó az új
Salzburg. Akik kedvelnék az újat, egyelőre kint
rekednek. A műtő, ahol a két plasztikai sebész
működik, bekiabálásoktól hangos. A hangzavar
nem tesz jót az elmélyülésnek. Megremeg a kéz,
visszaretten a radikális elhatározások végrehaj-
tásától. A ráncok egy része még ott van Salzburg
arculatán; a profil egyelőre felemás.

A legnagyobb dilemma: összeegyeztetni a
popularitást és az intimitást, a nagy méreteket a
művészi nüanszokkal, a freskófestészetet az el-
mélyült értelmezéssel. Mortier és Stein ebben a
tekintetben nem tesz engedményt; ez bennük a
legvonzóbb. Ami lenyűgöző Salzburgban: a
színházkultúra. A rendezői kultúra, a látványkul-
túra, a színészi játék kultúrája. A produkciók esz-
tétikai lényege - s ez, úgy gondolom, váratlanul,
sőt paradoxul hangzik - a visszafogottság. Min-
den, ami nagyszabású, előkelő és gazdag Salz-
burgban, egyúttal választékos, finom, hivalko-
dásmentes is. A sztárok - világsztárok, nem ön-
jelölt zsenik - belesimulnak az együttesbe.
Mondhatnám: alázatosak. Alávetik magukat a
közös szellemi akaratnak, személyiségüket a mű
egészén belül bontakoztatják ki.

A titok - vagy az evidencia? - a rendező.
Stein, Ronconi vagy Chéreau rendezői művé-
szetének mágikus ereje a fantázia, a filozofikus
gondolkodás, az előadás teátrális aurájának
megteremtése mellett legfőképpen a színészi
játék mibenlétének értelmezéséből származik.
Engem minden alkalommal lenyűgöz a játékkul-

túrának az a természetes, „alakításmentes" -
nem találok rá jobb szót - privátszerűsége,
amely itthon oly ritkán látható, s még ritkábban
lehet vele sikert aratni. Salzburgban most
második éve nyílik alkalmam megfigyelni a
német színészet legjobbjainak irigylésre méltó
lakonikusságát. Csodálatra késztet az
eszközök számunkra elképzelhetetlen
takarékossága. Az ön-maga fényében fürdő
színészettel szemben a belső tartalmakat
hordozó színészet. A közlés szolgálatába
állított mesterség. Idehaza régóta úgy érzem,
hogy az úgynevezett színesség, az érdekes,
hatásos, „figurateremtő" színészet az esetek
bizonyos részében a szakmai hiányok el-
kendőzésére szolgál. Könnyebb „különösnek"
lenni, mint belső meggyőződéssel átitatva szö-
veget-helyzetet interpretálni. Az előbbihez lehet
csak ágálni is, az utóbbihoz személyiség szük-
ségeltetik.

Peter Stein három év alatt bemutatta Salz-
burgban Shakespeare római trilógiáját. A Julius
Caesart, valamint az Antonius és Kleopatrát ő
rendezte, a Coriolanust Deborah Warner. Mind-
három produkció birkózás a Felsenreitschule ir-
datlan belső terével. Az előadások délután zajla-
nak; a nappali jelenetek az elhúzott tetőn át be-
ömlő természetes fényben. A Julius Caesarban
nincs mesterséges világítás. Az éjszakai képe-
ket - zárt tető alatt - imbolygó fáklyák világítják
meg. A Brutust játszó Thomas Holzmann arcát
hosszú, meditatív monológja közben csak ho-
mályosan látjuk. Egy ember a versenypálya
szélességű lépcsősor közepén. Halkan,
merengve

Ariane Payer (Iras), Edith Clever (Kleopatra) és
Hans-Michael Rehberg (Antonius)

maga elé beszél. Fönn tudja tartania néző figyel-
mét? Kihívó merészség kell hozzá.

A Julius Caesar, az Antonius és Kleopatra
négyórás előadások. Az utóbbiban látványos tö-
megjelenetek sincsenek. A színész jelenlétének,
belső intenzitásának döntő szerep jut. Stein
megpróbálja közömbösíteni a videoklipek ártó
hatását a befogadói reflexekre. Egy olyan kor-
szakban, amikor másodpercenként halmozott
képzuhatag támadja meg a nézőt, jelentés nél-
küli vizuális információk özönével árasztva el
tompult érzékeit, szinte reménytelennek látszik
ez a küzdelem. Az elkényelmesedett néző, aki
két másodpercnél tovább nem bír ki egy snittet,
üresjáratot érez a megállított pillanatban, és cse-
lekményért kiált, ha a rendező fél percig kiterít
egy szituációt, elveszni látszik a színházművé-
szet számára. (Lásd Vasziljev budapesti rende-
zésének, A nagybácsi álmának fogadtatását.)
Egyre kevesebb rendező mer szembeúszni az
árral. A kivételek egyike Stein, akinek Shakes-
peare-jeiben több mint két óra után következik a
szünet. Vagy Ronconi, akinek Pirandello-rende-
zése, A hegyek óriásai két órát tart, megszakítás
nélkül. Ezekben az előadásokban nem működik
bonyolult színpadi masinéria - legföljebb egy-egy
ritka, erőteljes szcenikai effek tus- , a jókora
tereket a színész tölti ki (be), az esetek többsé-
gében látványos megnyilatkozások helyett ön-
maga intenzívjelenlétére hagyatkozva.

A Julius Caesarban Thomas Holzmann (Brutus)
és Gert Voss (Antonius) partnere néhány je-
lenetben a tömeg. Az egyén és a nép kapcsolatá-
nak dramaturgiai funkciója van; Antonius dema-
gógiájának hatása a hallgatóság hullámzásán
mérhető le. Holzmann Brutusának ernyedtsége -
hajlott kor, megtört tartás, lassú, meditatív
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gondolkodás - éles ellentétbe kerül Voss Anto-

niusának dinamizmusával. Holzmann halksága

éppúgy feszültséget áraszt, mint Voss impulzivi-

tása. Holzmann a lélek belsejébe irányítja figyel-

münket; Voss sztentori hangja, amint bosszút

esküszik Caesar merénylői ellen, falakat és fület

repesztően zeng. A színész vállai remegnek,

ahogy egyenként hangsúlyozza az indulatos

szavakat, a hang nem torzul el a félelmetes

hangerőtől, tökéletes, szinte iskolás artikulációja

ijesztő szenvedélyt közvetít. (Ha nem bírná tech-

nikával, szükségszerűen kisszerű és komikus

volna.)
A színészi minőség mibenlétét próbáltam ku

Jelenet az Antonius és Kleopatrából

tatni Hans-Michael Rehberg három alakításá-

ban. Ez a szikár, csontos, kissé „száraz", talán

hatvan felé közeledő színész különleges, sze-

repről szerepre „változatlan" alkat. A Coriola-

nusban Menenius Agrippát, a Julius Caesarban

Cassiust, az Antonius és Kleopatrában Antoniust

játszotta. Az első kettő, úgy gondolom, mifelénk

nem tartozik a színészi vágyálmok közé. Bánato-

san látom, hogy ezen a tájon már az a színész

sem tud „abszolút főszerep" nélkül kitartani az

általa tisztelt rendező újrakezdő csapatában,

akire korábban társulatot lehetett építeni, és aki

testét-lelkét odaadta volna az értelmes színhá-

zért. Aki Menenius Agrippát és Cassiust kapja

egy magyar színházban, valószínűleg nem érzi

úgy, hogy „benne gondolkodnak". Rehbergről

nem tudok nyilatkozni, Salzburg különben is

„nyári hakni", s amikor a fölkérést elvállalta, talán

Antonius lebegett a szeme előtt. Mindenesetre

bámulatos, milyen elszánt belső - és minimális

külső - átalakulással hasonítja magához a há-

rom szerepet. Meneniusa hosszú tunikában,

„fezzel" a fején, válláról lógó oldalszatyorral fur-

mányos politikus, aki inkognitóban jár az embe-

rek között; ha kell, falakra mászik, mindenütt ott

van. Ezt az alakítását tavaly láttam, ahogy Cassi-

usát is. Az utóbbiként merev, hideg, önérzetes

katona volt. Testét egyenesre húzva, kimérten

lépkedett, nyoma sem látszott Menenius kissé

lezser járásának. (Meneniusként a lábát is húzta;

erről először azt hittem, a szerephez tartozik. Az

előadás után mellettem ment el civilben; felemás

cipő, egyik lábfeje vastagon befáslizva, alig bírt

járni. Két nap múlva Cassiusként nem észleltem,

hogy sántított volna. Máig sem tudom eldönteni,

hogy gyorsan gyógyuló rándulásról vagy állan-

dó, a színpadon eltüntethető járáshibáról volt-e

szó.)

Antonius szerepében Rehberg megőrzi alka-

tának zártságát, szikár fegyelmét. Nem ad a

rangidős, kissé már szétesőben lévő hadvezér, a

világ egyharmadán úr főtriumvir epikureus voná-

saira. Semmi engedékenység a testnek, az élve-

zeteknek, a szerelem eksztázisának. Kissé szo-

katlan is ez a tartás. Hiába öltözik Kleopatra mel-

lett egyiptomi ruhákba, nem feledteti a római ka-

tonát. Meglepőnek tartottam, hogy mennyire

nem használja ki a szerep kínálkozó „ziccereit".

Antoniusa egyetlen pillanatra sem engedi el ma-

gát. Mint akinek igazi énje mindvégig ott maradt

Rómában. Edith Clever Kleopatrája egyáltalán

nem kerítette hatalmába ezt az öntörvényű férfit,

aki képtelen menekülni önmagától, önmagában

a merev katonától. Rehberg fegyelme, őrizkedé-

se a rájátszó színességtől a legcsalogatóbb pil-

lanatokban is töretlen. Antonius sikertelen ön-

gyilkossága alig észrevehető kínos gesztusok

sorozata; miniatűr reagálásokkal kísért belső já-
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Dionissis Fotopoulos díszlete az Antonius és Kleopatrához
Jelenet a Borisz Godunovból
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Elisabeth Trissenaar, Joachim Bissmeier, Jutta
Lampe, Walter Schmidinger és Stefan
Hunstein A hegyek óriásaiban

ték. Stein a szituációval gondoskodik arról, hogy
Antonius halála és „fölemelkedése" szívszorító-
an egyensúlyozzon a tragikomikum határán:
ahogy lepedőbe csavarva fölhúzzák haldokló
testét Kleopatra mellé, a sírboltba, az a lírai gro-
teszk kivételes pillanata.

Stein az Antonius és Kleopatrában ferdén futó
építészeti elemekkel szűkíti le a Felsenreitschule
képtelenül hatalmas játékterét. A
kamaradrámához még így is túl tágas a
színpad. A színészen múlik, mennyire tudja
maga körül „eltüntetni" a teret, és magára húzni
a figyelmet. A rendezői művészet nem
elhanyagolható része, hogy ennek a „fókuszáló"
színészi képességnek mennyi-re van a
tudatában. Stein különös bravúrokra ké-

pes, amikor Kleopatrát általában rabnői társasá-
gában hozza be a színpadra - a három színész-
nő többnyire egymással harmonizáló színből-
anyagból készült ruhát visel -, és egy asztalka
vagy egy szőnyeg elhelyezésével pittoreszk
csoportozatot alkot belőlük. Egyes opera-elő-
adásokon is megfigyelhető ez a rendezői taktika.
Patrice Chéreau a Don Giovanni szinte állandó-
an sikló, lágyan mozgó horizontális falrendsze-
rével, amelyen csak az árnyékok vonulása jelzi a
változást, mintegy „megágyaz" Feruccio Furla-
nettónak, hogy kibontsa a szerep attraktivitását.
A háttér állandóan „jelen van", de mintegy észre-
vehetetlen. Érzékeljük inkább, mintsem tudato-
sítjuk magunkban, hogy folytonosan változó te-
ret kínál a színésznek. Ugyanez már nem sikerül
Herbert Wernickének, aki a Borisz Godunov
arckép-ikonosztázával - az orosz birodalmi
vezéreket ábrázolja a fejedelemség alapítóitól a
miniszterelnökökön és pártfőtitkárokon át a
máig

utolsó elnökig - túlságosan is „jelen van". Sa-
muel Ramey mint mai civil ül az aranytrónon; feje
fölött ötszörös emberméretű harang, mögötte
Oroszország térképe; az uralkodására kiszabott
könyörtelenül rövid időt az órajelenetben egy ha-
talmas óra begördülése jelzi. Túl beszédes a
színpad, önmaga akarja elmondani a darabot. A
nép mint proletariátus a Gulag rácsai mögött, a
bojárok csukaszürke hivatalnok-felöltőben, ka-
lappal, sétabottal. Itt a színpad játszik, az éne-
kes-színész legföljebb magatart, de belső törté-
néseiről elterelődik a figyelem.

Ronconi egy off-salzburgi, külön erre a célra
kipreparált hodályban játssza A hegyek óriásait,
Pirandello utolsó színművét. Minthogy a darab a
színház mibenlétéről szól, az előadás kétszere-
sen is ars poetica. Két „társulat" szerepel a
darabban: egy kifáradt vándortrupp és egy
különös, periferiális csapat, amely társadalmon
kívül élő elesettekből, bolondokból, koldusokból
- „balszerencsésekből" - áll. A bolondok, mint
tudjuk, Isten kegyeltjei, ennélfogva Pirandello
„balszerencsései" földöntúli képzelettel és
transzcendens erővel vannak megáldva: való-
sággá tudják álmodni víziójukat, egy Prospero-
szerű költői bölcs védőszárnyai alatt. Ez a kétféle
„színházi csoport" - az egyik az eltűnt drámát,
az eltűnt színészt és az eltűnt közönséget keresi,
a másik önmagának, saját belső szükségletéből
játszik - addig morfondíroz a játék mibenlétéről,
amíg az eltompult erő, a cselekvőképes anyagi
hatalom, a barbár technicizmus meg nem sem-
misíti a színházat. A támadást a közelben lakó
„óriások" vagy alantas képviselőik viszik véghez;
nem lehet pontosan tudni, kik és hogyan, mert Pi-
randello már nem tudta megírni a tervbe vett har-
madik felvonást. Ronconi a történendőket hatal-
mas munkagépek érkezésével jelzi, amelyek az
előadás végén kívülről bedöntik a színház falait.
(A mi színházunkét, amelyben éppen ülünk.)

A látványos rendezői gesztus előtt két órán át
az a típusú finom, a szereplők jelenlétét hajszál-
gyökereken át tápláló színészet folyik, amellyel a
mi művészszínházaink nemigen merik „untatni" a
nézőt. Off-Salzburg hétköznapi (nem kiöltözött)
közönsége erről láthatóan nem vesz tudomást,
koncentráltan figyeli és élvezi Jutta Lampe,
Walter Schmidinger és a többiek bámulatra
méltóan minuciózus, őszinte, ihletetten egyszerű
játékát. Ahogy ültem a halleini csarnokban,
megerősödött bennem az a sugallat, hogy át kell
értékelnem a színjátszásról alkotott eddigi fogai-
maimat. Vajon nem az-e a legmagasabb rendű
színészet, amely „megszünteti" a színészetet?
Annyi hivalkodó színésziesség, magamutogató
technicizmus, személyiség látszatát keltő föltű-
nősködés után egyre inkább a láthatatlan mágiá-
ját tudom színészetnek elfogadni. Csak azt, ami
belül történik. A többi akár az „óriások" martaléka
is lehet.


