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„Berliner Presse" Egyesület 1930. május
30-án a berlini Állatkert márványtermében
ünnepi bankettet tartott Reinhardt Deut-
sches Theater-beli igazgatóságának hu-
szonöt éves jubileuma alkalmából. Az ün-

nepelt ekkor rövid beszédében egyebek között
ezt mondta: „szeretnék minden munkatársam-
nak nyilvánosan köszönetet mondani, különösen
Felix Hollaendernek és Arthur Kahanénak, akik
huszonöt évvel ezelőtt velem kezdtek." Hollaender
(1867-1931) dramaturg és rendező volt Rein-
hardt mellett, s 1920-tól 23-ig vezette a Deut-
sches Theatert és a Reinhardt-konszernhez tar-
tozó színházakat. 1923-ban kivált, és kritikusként
tevékenykedett tovább. A Reinhardt-vállalat
fénykorának néhány rendezése tőle származott,
egyébként segédrendezőként az együttes
másodvonalával vezetett próbákat. Kahane
(1872-1932) Reinhardt fődramaturgja volt.
Mindketten Reinhardt legközelebbi tanácsadói.

Reinhardt egy Hollaendernek írott leveléből
(1917. augusztus 15.) némi képet alkothatunk
Kahane szerepéről és személyéről: „figyeljen fel
rá, hogy egy egész szekérre való ifjú német szel-
lem érkezik Önhöz, és dörömböl az ajtaján. Ej-
szaka és virradat között lelencházunk küszöbére
rakják őket. Jószerivel (vagy rossz-szerivel) be-
fogadjuk őket. Senki sem tudja, ki hozta őket,
senki sem tudja, hogyan kerültek oda, egy lélek
sem látta. Kahane, úgy képzelem, mielőtt felléle-
gezve becsukta volna a boltot, egy fazék cukro-
zott, kíméletből fél ígéretbe bugyolált visszauta-
sítást öntött ki az ablakon, s aztán egy fekete
szivaron boldogan a Keleti-tengerhez lovagolt.
Közben a veszélyes magok kikeltek. Kahane jó-
ságosan adakozó természete egy egész író-
nemzedéket megtermékenyített. Bahr, Fulda,
Stucken, Zweig hetek óta minden lehetséges
megjegyzésből és levélből rám hunyorít, mintha
valami volna közöttünk. Ehhez jön az ifjú
Hasenclever holnaputánról. Na tessék, jól né-
zünk ki. Az olvasmányok teljesen lelomboztak
ugyan, hogy időszerűen fejezzem ki magamat, de
hősiesen álltam őket, anélkül, hogy hánytam vol-
na. Kezdje Fuldával, amíg erőben van. Nyilvánva-
lóan nem költők nemzették ezeket a gyerekeket.
Megrögzött szenilitás későnszülöttjei. Bahr
Goethétől lelkesült fel, Stucken Wagnertól, Fulda
önmagától. A biblikus Zweiget Kahane már az
ösztönzésemre sóhajtva kiudvariaskodta. Isten
segítsen bennünket tovább."

A legjobb Kahane-portrét azonban Eduard
von Winterstein (1871-1961), a nagy német szí-

E/se Heims, Leopoldine Konstantin és Lucie
Höflich Kotzebue Kisvárosiak című előadá-
sában (Berliner Kammerspiele, 1914)

nész adja 1947-es, Életem és korom című me-
moárjában: „Reinhardt kezdettől fogva értett
hozzá, hogy olyan embereket láncoljon magá-
hoz, akik a magukévá tették céljait és terveit,
segítették és támogatták. Gyakran keltett derült-
séget a »dramaturgok« hada, mely Reinhardt
irodáját benépesítette. Hermann Bahr A sárga
csalogány című vígjátékában, mely a színház
birodalmában játszódik, irodalmi emléket állított
a »dramaturgok« intézményének.

Kezdetben azonban csak ketten töltötték be a
dramaturg hivatalát. S minthogy mindketten az
egész reinhardti színházvezetés tartama alatt
nagy és fontos szerepet játszottak, érdemes
közelebbről foglalkozni velük. Ez a két ember
Felix Hollaender és Arthur Kahane. Mindketten
egyformán erős személyiségek, mindketten egy-
formán megszállottak a színháztól és Reinhardt
személyiségétől.
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Kahane bécsi újságíró volt, és Berlinbe jött
szerencsét próbálni. A Café Monopolban, délutáni
törzsasztalunknál ismertük meg, és Reinhardtnak,
amikor az igazgatást átvette, első dolga volt
szerződtetni Arthur Kahanét dramaturg-nak.
Kahane okos és finom elme volt, a széles
könyökcsapásokkal közlekedő berlini Felix Hol-
laenderrel ellentétben lágyabb és halkabb bécsi
természet. Hollaender hangos volt, Kahane halk -
ez jellemzi a legtalálóbban a két ember különb-
ségét.

A színház tulajdonképpeni dramaturgja, Ka-
hane lelkiismeretesen elolvasott minden benyúj-
tott darabot. Emellett azonban még az igazgató-
sági titkár nehéz és hálátlan hivatalát is ellátta.
Ha Hollaender a sajtókapcsolatokat irányította,
úgy Kahane a színészekkel érintkezett. Reinhardt
kezdettől fogva arra törekedett, hogy falat építsen
maga köré, minden kellemetlen és végzetes
dolgot távol tartson magától, és másra hárítson.
Másra, azaz elsősorban Kahanéra. Ha egy szí-
nész békétlenkedett, mert nem kapott meg egy
szerepet, amelyre vágyott, vagy ha olyan szere-
pet kapott, amely nem felelt meg vagy méltatlan-
nak tűnt neki, akkor Kahanéhoz szaladt, s Kahane
nyugodtan és csöndben meghallgatott minden
panaszt, minden sérelmet, minden átkot és szit-
kot. Milyen gyakran képes rá ez a csendes és
okos ember, hogy nyugodt vitában elsimítsa a
felindulás hullámait! Másrészt gyakran magához
kellett kéretnie színészeket, hogy valami kelle-
metlent mondjon nekik. Ezért nem kedvelték túl-
ságosan a színészek. Újra meg újra bosszankod-
tam a megbecsülés hiánya és a tiszteletlenség
fölött, amit oly sok színész, aki képtelen volt
felismerni ennek az embernek az értékét, Arthur
Kahane iránt tanúsított. En személy szerint nagy-
ra becsültem, szinte azt mondhatnám: szerettem.
Ha a próba időt hagyott rá, óraszámra elültem kis
irodájában, és beszélgettünk. Néhány ilyen
beszélgetést újságcikkekben írásba foglalt, és
Beszélgetések egy színésszel címmel megje-
lentetett a Berliner Tageblattban. Az volta szoká-
sa, hogy egy naplóban, amelyet a keze ügyében
tartott, írásban rögzített minden beszélgetést,
melyet az irodájában folytatott, még ha a legba-
nálisabb dologról szólt is. Ő lett volna az egyetlen
ember, aki meg tudta volna írni a Reinhardt-éra
harmincéves történetét, de 1933-ban bekövetke-
zett halála sajnos megakadályozta ebben."
(Kahane valójában 1932. október 7-én hunyt el.)

Arthur Kahane nemcsak írt lapokba, hanem ki
is adott kettőt (Blätter des deutschen Theaters,
Das junge Deutschland). S nemcsak lapokba írt,
hanem könyveket is publikált: A színész (regény,
1925); A dramaturg naplója (esszék, 1928); A
Thimigek, a színház: egy család sorsa (1930).

Az alábbi két esszé A dramaturg naplója című
kötetből való.

ARTHUR KAHANE

A SZÍNÉSZNŐ
Ebben rejlik a művészet különössége: a

színésznő azáltal válik neme reprezentánsává,
hogy nemén belül a maga sajátos női típusát
ábrázolja.

S azért válik azzá, mert minden színésznőben
lényegileg van jelen a nő, és minden nőben lé-
nyegileg a színésznő.

Színésznőnek nevezni minden nőt banalitás,
ha színészeten a szépítkezés, az átalakulás, a
színlelés, a hazugság kis műfogásait értjük. Ba-
nalitás, mert az állítás csaknem oly sűrűn
ismétlődik, minta késztetés, amely kiváltja: azaz
igen gyakran. Elismerem, ezek a műfogások lé-
teznek. Gyakorolják őket, méghozzá nagy virtuo-
zitással; a potenciális hajlam a paradicsomi idők
óta ott rejlik minden nőben, a legjobbakban, a
legtisztességesebbekben is. Sőt e kis fogások
olykor roppant bájosak és mulatságosak is lehet-
nek, jóllehet inkább a megfigyelő, semmint a
szenvedő áldozat számára. Mindazonáltal a kér-
désnek csupán a privát vetületéhez tartoznak. A
nőben rejlő színésznő túllép a - rosszaló értelem-
ben vett - komédiásnőn; alkata legmélyén gyö-
kerezik a késztetés, hogy feltárja, kiteljesítse és
tökéletes formában ábrázolja a maga nőiségének
sajátos típusát. Honnan ez a késztetés? Onnan,
hogy nő. Női okokból. (Cherchez I'homme.)
Csakhogy ez nem mindig sikerül. Ilyenkor a
színésznő segít a nőnek-és önmagának. Azáltal,
hogy a színpadon a maguk végleges formájában
rögzíti önnön női típusa sajátszerűségeit. Ezáltal
(gyakran anélkül, hogy a mikéntjét észrevennék)
a többi nő szeme is kinyílik, felismerik és el merik
fogadni saját lényüket, és tetejébe a módszer női
technikáját is elsajátítják.

Minden színésznő, a legszerényebb is, kifejez
bizonyos sajátos női típust. Tehetség, rang, hatás
dolgában persze vannak különbségek. Az érték-
mérő a típus sajátos sajátszerűsége, sajátos
szépsége, sajátos világossága. Es nagy ritkán
akadnak színésznők, akik önmagukból alkotó
módon megteremtik a nőiségnek egy merőben új
típusát, amelyet aztán a többiek átvesznek,
érzékeinek, utánoznak, és amely egy adott kor-
szak női létét egyszeriben új arculattal és új sors-
sal ruházza fel.

Ez tehát szerintem a különbség a színész és a
színésznő művészete között: a férfi saját termé-
szetének sajátszerűségét, a nő viszont nőiessége
sajátszerűségét akarja kifejezni; a férfi a maga
természetének sajátszerűségét a színművészet

Vajon szavakba foglalható-e a lényege
ennek a mesterségnek?
Mesterség-e egyáltalán, mini a többi -
egy-e a többiek között? Mesterség,
amelyet belső késztetésre, esetleg önként, sza-
badon avagy anyagi szükségtől szor.ngafva vá-
laszt az ember, kitanulja, mással csrréli fel, ab-
bahagyja, elfelejti? Mesterség, am lyben sza-
badnapok is vannak? Amelyet gya orlása után
úgy mos le magáról az ember, min' a sminket,
amelyet lerak a parókával és a jelm;zzel együtt,
hogy utána ismét belebújjon a mag., igazi, nor-
mális, polgári, magánjellegű bőrébe

Ugyanolyan-e a színésznő mestersége, minta
színészé? Némelyeknek művészet, sokaknak ke-
nyérkereset, némelyeknek egyedüli, állalt szük-
ségszerűség, sokaknak egy lehetőség a sok kö-
zül, először csábító kísértés, később elkényelme-
sedés és változtatásra való képtelenség, néme-
lyeknek páratlan gyönyörűség, amelybe olykor
páratlan gyötrelem vegyül, sokaknak penzum,
amelyet belső elkötelezettség nélkül tudnak le,
mintha harisnyát kötnének, vagy egyéb közöm-
bös foglalatosságot űznének? Magának a játék-
nak az élvezete, legyen bár szó a' alakváltás
élményéről, önmaga legbelső lényege megérzé-
sének és érzékeltetésének, kimondásának, sza-
vakban és formákban való objektiválásának kész-
tetéséről, olyasformán, ahogy a muzsikus han-
gokban, a festő színekben objektiválja és fejezi ki
magát? Avagy a színésznő művészete, noha
anyagában és technikájában azonos, emberi
gyökereit tekintve úgy különbözik-e f é r f i
kollégájáétól, mint hegedülés a
rézkarckésztéstől?

Igen: egyáltalán összevethető-e színésznő
mestersége más mesterséggel vagy bármi más-
sal? Nem egyedülálló-e minden vonatkozásban?
A saját életéhez való viszonyban? A világnak
őhozzá való viszonyában? A művészi és az em-
beri élet viszonyában? Létezik-e míg egy mes-
terség, még egy művészet, amelyben a művészi
elem annyit és oly közvetlen módon árulna el az
emberi élményről, amelyben a művészi elem oly
gyakran szorítja ki vagy pótolja az emberit? A
színésznőben oly erős a nő, hogy a határok jó-
formán elmosódnak. Hogy miért? Mert a nőkben
oly erős a színésznő.

Hol van még egy mesterség, amely ilyen
fokon reprezentálna egy egész nemet?


