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alogh Virág, Madár K. Zoltán, Fülöp László, Lang
zabolcs.

ere lstván: Egérfogó (veszprémi Petőfi Színház)
endezte: Szigethy Gábor. Rendezőasszisztens:
alogh Virág.
zereplők: Bősze György, Bajcsay Mária, Sashalmi
ózsef, Gazdag Tibor, Rancsó Dezső, Pataki András,
áromszéki Péter, Éltes Kond.

hakespeare: Hamlet, dán királyfi (Arvisura Szinházi
ársaság)
ordította: Arany János. Díszlet: Bereczky Péter. Jel-
ez: Szűcs Edit. Rendezte: Somogyi István.

icsoda művész lehetett Gustaf Gründ-
gens, alias Hendrik Höfgen, Klaus
Mann Mefisztó című regényének kétes
hírű színész hőse? Klaus Mann 1949
áprilisában befejezi önéletrajzát,

eteszi a tollat, és
gy hónappal később, május 21-én, oly sok
okonához hasonlóan, Cannes-ban öngyilkos
esz. (Harminckét esztendővel később
gyanebben a városban Szabó István ad
légtételt Klaus Mann-nak.) Gustaf Gründgens,
öring egykor legkedvesebb

selyemmajmocskája", volt szenátor, az Állami
orosz Színház hajdani főintendánsa,
xállamtanácsos, a náci párt egykori tag-ja,
laus Mann volt sógora elégedetten dörzsölgeti
ezeit. A regényt, amely 1936-ban jelent meg
lőször, többször sikerült betiltatnia, 1963-ban
ekövetkezett halála után pedig fogadott fia
olytatja a harcot. A regényt végleg betiltják:
Nem kívánatos, hogy a nagyközönség egy
migráns által festett, hamis képet kapjon az
933 utáni színházi viszonyokról" - mondta ki a
émet Szövetségi Köztársaság Alkotmánybíró-
ága. A naptár 1971-et mutat.
Ki volt Gustaf Gründgens? Zseniális színész?

örtető karrierista? Elvtelen szolga? Minden
endszer hálás talpmasszőre? Titkos zsidómen-
ő, mint Oscar Schindler, ahogy a később lábra-
apott legenda mondja? Megalkuvó? Fiók-Gö-
ing? Egyáltalán, hogyan nyomorítja meg a hata-
om az embereket? Milyen válaszok adhatók e
érdésekre, amikor olajozottan forognak a fa-
iszta vérsajtolók, amikor a marhavagonok rá-
sos nyílásain át, a vonatkerekek csattogását
úlkiabálva üvöltik az utolsó értelmes szavakat,

Szereplők: Terhes Sándor, Péterfy Borbála, Takáts
Andrea, Scherer Péter, Szabó Attila, Fórizs Sándor,
Bereczky Péter, Lukács Gabriella, Feuer Yvette, Ro-
bin László, Stubnya Béla, Deák Tamás, Schilling
Ár-pád, Pintér Béla, Csák Zsolt, Homolya Attila.

Shakespeare: Hamlet (Győri Nemzeti Színház, Pad-
lásszínház)
Fordította: Arany János. Díszlet: Csanádi Judit m. v.
Jelmez: Zeke Edit m. v. Stúdiószínpadra alkalmazta és
rendezte: Kiss Csaba m. v.
Szereplők: Kovács Zsolt, Gyöngyössy Katalin,
Hegedűs Zoltán, Várday Zoltán, Danyi Judit, Jáger
András, Vincze Gábor Péter, Csudai Csaba Zsolt.

amikor a berlini kávéházak elegánsan csilingelő
ajtajain kiszökő dohányfüst a levegőbe engedett
másként gondolkodók kevésbé aromás bűzével
keveredik? A József Attila Színház társulata Csi-
szár Imre vezényletével próbál válaszokat adni a
kérdésekre. Elemezni az elemezhetetlent, meg-
érteni a megérthetetlent, és újra elhelyezni az
egyszer már elmesélt történetet.

Egy több évtizeden át húzódó bizarr irodalmi
botrányról van szó? Vagy inkább egy zseniális
film szövetének felhasználásáról? Vagy egy ha-
tásos párizsi előadás újragondolásáról? Vagy
legutóbbi politikai posványvizeink felkavarásá-
ról? Netán a zsidókérdésről? Hatalom és mű-
vész viszonyáról? A színház, amelynek hangját
eleddig nemigen lehetett kihallani a budapesti
teátrumok kórusából, most érezhetően egy ok-
távval magasabban szeretné fújni...

Csiszár alapvetően Dobai Péter és Szabó Ist-
ván Oscar-díjas filmjének forgatókönyvére, ám
ami ennél fontosabb, Ariane Mnouchkine szín-
padi változatára támaszkodott. Az előadás szel-
lemi motorja Szabótól származik, karosszériája
Mnouchkine-tól. És Csiszár láthatóan mindket-
tőjüket mérhetetlenül tiszteli.

Mnouchkine kezébe svájci barátai adták Klaus
Mann regényét 1978-ban. Mnouchkine lázasan
falja a regényt, kutat, keresgél, apránként hordja
össze a mozaikkockákat. A Német Szövetségi
Köztársaságba utazik, eredeti dokumen-
tumfilmeket és híradórészleteket néz, feltúrja az
archívumokat. Ebben az időben egész Francia-
ország azt találgatja, mi történik majd, ha Franz
Josef Strauss CSU-vezér kerül hatalomra.

Ekkor merül fel először nyíltan Németország
egyesítésének gondolata, amitől a franciák hom-
lokát hideg veríték lepi el. Mi várható, ha a két
konzervatív jobboldali párt, a CDU és a CSU
egyesül? Mnouchkine a svájciaktól kapott könyv
segítségével szeretne válaszolni. A premiert
1979-ben tartják a párizsi Théâtre du Soleilben.
Az ötszáz férőhelyes színházban másfél évig fut
az előadás telt házak előtt, negyvenezer ember
kíváncsi rá. Mnouchkine több televíziós állomás-
sal tárgyal, ám senki sem hajlandó szalagra ven-
ni az előadást. Végül mégis érkezik egy igazi me-
cénás, pénzt ad, a Mefisztót videóra rögzítik. Az
egyik legnagyobb videoforgalmazó hálózat, az
FNAC kezdi terjeszteni. A szövegkönyveket, vi-
deoszalagokat elkapkodják, ma már alig lelhetők
fel. Mnouchkine sokat változtat a regényen, el-
hagyja az előjátékot, amely a Göring negyven-
harmadik születésnapjára rendezett bállal indul.
A József Attila Színház előadása a regény első
fejezetét tekinti kezdésnek, apró változtatások-
kal. 1923. Hamburgi Művészszínház, Hamlet,
Carola Martin, a könyvben Dora Martin, vendég-
felléptével. Mnouchkine fontosnak érzi, hogy
Klaus Mannt is beépítse előadásába, így kerül
oda Sebastian Bruckner álnéven. (Klaus Mann
testvére, Erika Mann, a regényben Barbara ke-
resztnéven, valóban feleségül ment Gustaf
Gründgenshez, Klaus barátjához. A házasságot
a Mann család emigrálása miatt a nácik később
hivatalosan felbontatják, nehogy „ölebük" faj-
tiszta germán alakjára árnyékot vessen egy libe-
rális, zsidóbérenc emigráns.)

A József Attila Színház színpadán a hamburgi
színház színpadát látjuk hátulról, hiszen egy
Hamlet-bemutatóval indul az előadás. Feltűnő
hiba, hogy sem Csiszár, sem a jellegzetes tár-
gyakra mindig rátaláló Vayer Tamás díszletter-
vező nem igazít el, mikor és milyen színházban
vagyunk. A cselekmény jobbára a Viharmadár
kabaréban játszódik. De a Hamletet aligha kaba-
réban mutatják be. Akkor viszont, minta regény-
ben, marad a Hamburgi Művészszínház. De ak-
kor hogyan lehetséges, hogy mindkét színház-
nak Magnus Gottschalk (Újréti László) az igaz-
gatója? Lehetséges, hogy csupán egyetlen szín-
ház létezik?

Az előadás filmszerűen pereg. Legalábbis
szeretne peregni. Már éppen belejönnék, amikor
újfent átdíszítenek. Feltűnő, hogy Csiszár a szét-
eső, tempótlan, lassú előadás összetapasztására
csupán a hatodik kép után tesz kísérletet. Ekkor
jut ugyanis eszébe, hogy a Viharmadár kabaréban
ülünk, megengedhető tehát, hogy egy színész,
szinte kilépve az előadás menetéből, el-
énekeljen egy songot. Besenczi Árpád és Rácke-
vei Anna ragyogóan oldják meg a feladatot,
Brecht-dalaik hátborzongatóan hatnak. Az egész
előadásban azonban mindössze öt dal van, de
huszonhat átdíszítés; hol a színházban, hol

BÓKA B. LÁSZLÓ

HOL VAN MEFISZTÓ?
KLAUS MANN-ADAPTÁCIÓ
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Höfgen valamelyik hálószobájában, hol vasúti sí-
nek felett átívelő gyaloghídon, vagy éppen öltö-
zőben vagyunk. Ám hol van Csiszár Imre? Az a
rendező, akinek mindig van véleménye, akinek
képei néha meghökkentőek? Nos, ő ebben az
előadásban láthatóan hátravonult, fejet hajtott a
nagy elődök előtt, csupán a lebonyolító szerepét
vállalta, karmesteri pálcája ezúttal néha üteme-
ket téved, gonoszul pontos fantáziája csupán pil-
lanatokra kapaszkodik fel a színpadra. Felemeli
mutatóujját, de hallgat. Mann és Mnouchkine
mindent elmondanak helyette. Maga semmit
nem tesz hozzá.

Aki látta Szabó István filmjét, mindent tud. Csi-
szár nem kívánt „megküzdeni" az elődökkel, el-
fogadta őket, kritika és fenntartás nélkül. Annyira
tiszteli Szabó Mefisztóját, hogy meg sem próbál-
ja a film két kulcsjelenetét - Höfgen látogatását
Göring páholyában és a híres stadionjelenetet -
másképpen színpadra vinni. Vállalja Szabó film-
jének e két megoldását, sőt tüntet a velük való tö-
kéletes azonossággal.

Csiszár számára fontos, hogy ezt a történetet
ma, itt elmesélhesse. Talán kicsit későn. Vannak

Fehér Anna (Nicoletta) és Hegyi Barbara (Erika)

a színház történetében későn érkezett előadá-
sok. Ez a Mefisztó közéjük tartozik. Egy eszten-
dővel ezelőtt még talán felfordította volna Buda-
pestet, ám akkor még más időszámítás szerint
pergettük a naptárakat, ma viszont már... Igaz,
bizonyos jelek szerint ismét időszerű a történet.

Miről is szól ez az előadás? Pontosan arról,
amiről Szabó István Oscar-díjas remeke: „Egy
karakter - egy zseniális alkalmazkodóképesség
története, egy jellemé, amely minden pálfor-
dulásra azonnal alkalmas, mert egyetlen célja a
siker. Mindig és minden oldalról megszerzi a tá-
mogatást, a védelmet, sőt a megbecsülést - ez
nyújt egyedül biztonságérzetet számára... Egy
ember tánclépéseit kell látnunk majd a történe-
lem, a politika zenéjére, egy emberét, akinek -
hiába a tehetsége - jelleme miatt sokáig mind-
egy, merről szól s milyen a zene." Szabó István
Klaus Maria Brandauer számára írt szerepelem-
zését akár Csiszár Imre is írhatta volna Bregyán
Péternek. Hendrik Höfgen „nem ember, csupán
komédiás" - írja Klaus Mann.

A József Attila Színház Mefisztója azért sem
születhet meg, mert Hendrik Höfgen nincs jelen,
csupán Bregyán Péter. És Bregyán nem Höfgen.
Bregyán önmaga. Mint oly sokszor már. Höfgen
bonyolult rajzolatú jellemtelenségének csupán

Bregyán Péter (Höfgen) és Vándor Éva (Juliette)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

roncsai jelennek meg Bregyán Péter alakításá-
ban. Hol volt itt a köpönyegforgatás magasisko-
lája, hol voltak az önszuggerálón szentimentális,
sírásra, sőt pityergésre hajlamos, álruhás, ócska
ripacstrükkök, amelyek úgy rásültek Höfgenre,
hogy már jószerivel maga sem tudja, mikor mond
igazat és mikor hazudik. Azaz Höfgen sohasem
hazudik, Höfgen mindig igazat mond és ezt ő ma-
ga szentül hiszi is. „Bárcsak segíthetnék!" - só-
hajt fel többször is, de maga sem tudja, mit is kel-
lene tennie, hiszen voltaképpen semmi nem ér-
dekli a világból önmagán kívül.

És ahogyan nincs Hendrik Höfgen, nincs a
hájfejű náci, az öleb gazdája, a repülőmarsall
Göring sem. Csuja Imre elnagyolt, sablonos fa-
siszta vezér. Megmutatja, hogy képes rekedten
üvölteni, ám ettől csupán nevetséges lesz s nem
félelmetes ez a gyilkos festménygyűjtő, aki
ideg-
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rohamot kap a kultúra szó hallatán. Ha pedig
nincs Göring, nincs fenyegetettség sem, nem
érthető, miért remeg a komédiás lába, és érthe-
tetlenné válik az előadás befejező képsora.

A legtöbben tisztesen teszik a dolgukat, ám
erőt, energiát nemigen fektetnek az előadásba.
Említésre méltó Besenczi Árpád erőteljes, ener-
gikus, elképesztő artikulációval fogalmazott Hit-
ler-gúnydala, valamint Ráckevei Anna legtöbb
jelenete. Bár Ráckevei lassan kezd rájönni, mitől
és mikor jó. Tudja, hogyan kell beszélnie, hogy
izgalmas legyen, hogy más legyen. Látja magát
kívülről, és a fejében önmagáról élő pozitív kép
szerint rendezi önmagát, mert igazából fogalma
sincs arról, milyen is Myriam Horowitz. Arra
azonban pontosan emlékszik, mit kell tennie,
hogy az általa formált asszony „látszódjék".

Ki hát valójában Hendrik Höfgen? Kénytelen
vagyok a regényből idézni, mert az előadásból
nem derül ki világosan: „És egyáltalán: nélkülöz-
hetetlen vagyok! - harsogta az intendáns

a kert sötétjébe. - Kellek a színháznak, színház-
ra pedig minden rendszernek szüksége van.
Nélkülem egyetlen rezsim sem boldogul!" Gustaf
Gründgens nem lehetett titkos ellenálló, aho-
gyan a bizonytalanul lappangó szóbeszéd tudni
vélte. Nem maradt ránk bizonyíték, csupán egy
élet, amelynek sokatmondóan sekélyes lapjai
ránk sárgultak. És ki áll Gustaf Gründgens, e
szánalmasan gyáva, falfehér arcú ripacs mel-
lett? Saját írásai! Íme: „A színpadi munka folya-
mán nincs egyéni felfogásom... Minden esetben
kor-szabta forma keletkezik, mert akár akarja,
akár nem, akár hiszi, akár nem, akár tudja, akár
nem - minden művészet annak a kornak megfe-
lelő műalkotást teremt, amelyben él és dolgozik.
Ezen nem segít a mégoly zseniális köldöknézés
sem valamelyik távoli, a világtól és a kortól
messze eső művészet-csillagon; mert mi lehet
a színházi ember részére magasabb, szebb,
felelősségteljesebb és boldogítóbb, mint az,
amit Hamlet jelöl ki számára: tudniillik, hogy a
kor kró-

nikása, tükre legyen." (Somló István-Lengyel
György: Színészek, rendezők) És Gustaf Gründ-
gens a kornak, amelyben élt, és legfőbb párfogó-
inak, a fasisztáknak hű tükre volt. Kis írása pedig,
melyből nem derül ki, szerzője mit gondol a szín-
házról, ma, vagyis 1995-ben tanított olvasmány
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Klaus Mann: Mefisztó (József Attila Színház)
Dobai Péter és Szabó István filmforgatókönyvének és

Araine Mnouchkine színpadi változatának felhaszná-
lásával színpada írta: Magyar Fruzsina. Díszlet:
Vayer Tamás. Jelmez: Szakács Györgyi. Szcenikus:

Éberwein Róbert. Zene: Márta István. Zenei vezető:

Biró Rudolf. Mozgás: Virág csaba m. v. Asszisztens:
Vámai Ildikó és Bálint Gergely f. h. Rendezte: Csiszár
Imre.
Szereplők: Bregyán Péter, Újréti László, Ráckevei An-

na m. v., Hegyi Barbara, Juhász György, Besenczi Ár-
pád, Gáspár Tibor m. v., Kiss Jenő, Fehér Anna, Csuja

Imre, Vándor Éva, Katona János, Bánffy György,

Szabó Éva, Ullmann Mónika f. h., Gieler Csaba f. h.,

Homonnay Zsolt f. h.


