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A húszas évek Németországban a
színikritikának is nagy korszakát jelentették;
Alfred
Kerr, Siegfried Jacobsohn, Monty Jacobs,
Alfred Polgar, Emil Faktor, Kurt Pinthus,
Fritz Engel, Herbert Jhering generációjából ez
utóbbi volta legtovább tevékeny-egészen 1977-
ben bekövetkezett haláláig. Jhering 1888. február
29-én született Springe am Deisterben, egy
járásbíró fiaként. 1906-ban kezdett Freiburg im
Breisgauban germanisztikát tanulni, még
egyáltalán nem gondolván arra, hogy hivatásos
kapcsolata legyen a színházzal. Színházi érdek-
lődése a braunschweigi udvari színházban szer-
zett élmények nyomán támadt fel. Első cikke
1909 januárjában jelent meg Siegfried Jacob-
sohn Schaubühne című lapjában Wortdramen
als Tondramen címmel. Ennél a lapnál kezdődött
el Jhering tevékenysége, eleinte mint a tehetsé-
ges, okos, törekvő berlini újságírók egyikéé. Túl-
nyomóan egy olyan területtel foglalkozott,
amelynek később mestere lett: a színészi alakítá-
sok elemzésével. Nem csupán egyes színészek
aktuális alakításait méltatta, hanem fejlődésüket
is nyomon követte éveken át. Berlinben akkori-
ban számos színházi lap jelent meg, s Jhering
többnek is dolgozott; egy ideig Alfred Klaarral a
Vossische Zeitung színikritikusaként működött,
ezzel azonban hamarosan szakí-
tott, és újra a Schaubühne mun-
katársa lett. Itt érte 1914 tavaszán a
meghívás a bécsi Volksbühne
dramaturgi posztjára. Ott maradt
egészen 1918-ig, ám idővel nem-
csak dramaturgként, hanem ren-
dezőként is tevékenykedhetett: első
rendezői kísérlete Gogol
Háztűznézője volt. További ren-
dezései: Georg Hirschfeld: Anyák,
Hauptmann: Es Pippa táncol,
Romain Rolland: Farkasok,
Sternheim: A jelölt (ősbemutató),
Szophoklész: Antigoné, Tolsztoj: A
sötétség hatalma, Hebbel: Heródes
és Mariamne, Hauptmann: Grizelda,
Schiller: Ármány és szerelem,
Claudel: Mennyei üdvözlet. De
bármilyen jól érezte is ma-gát a bécsi
színházi munkában, az északnémetet
mégis Berlin vonzotta, amellyel
kapcsolata soha-sem is szakadt
meg. 1918-ban Alfred Kerr utóda lett
a Tag című lapnál, majd rövidesen
Emil Faktor mellett, aki a tárcarovatot
szerkesztette, a Börsen-Courier
színikritikusa. Jhering a háború utáni
Berlinben fejlődött olyan rangú
színikritikussá, amilyennek a sajtó-
és a színháztörténet is-meri. Végleg
lemondott a ren-

dezésről, és teljesen a kritikára és a publiciszti-
kára összpontosította tevékenységét. Harcos,
kompromisszumot nem ismerő kritikus és pub-
licista volt - nem véletlenül viseli első, 1922-ben
megjelent vitairata a Harc a színházért címet.
Jhering azt tartotta, hogy Reinhardt impresszio-
nista kifinomultsága túlélte magát, s az új kor-
szak új színházat követel. Küzdelme azonban
nemcsak az új színházért, hanem az új kritikáért is
folyt. A Reinhardt által képviselt színház mellett
annak megfelelőjét, az Alfred Kerr által képviselt
kritikát is idejétmúltnak tartotta, s új kritikai
iránnyal igényelte felváltani. Emil Faktorral együtt
azon fáradozott, hogy a berlini Börsen-Courier
kulturális rovatai számára tehetséges s hasonló
érzületű és szándékú munkatársi gárdát szervez-
zen, s ez sikerült is nekik. Jhering jövőre orien-
táltsága, minden új iránti érzéke abban is
kifejeződött, hogy az elsők között figyelt fel a film
korszakos jelentőségére. A filmmel foglalkozó
kritikai és publicisztikai tevékenysége nem ke-
vésbé jelentős, minta színházzal kapcsolatos.

Jhering a Berliner Börsen-Courierban megje-
lent portrésorozatát 1921-ben foglalta először
össze könyvvé Rendezőkés díszlettervezők
címmel. Ebben olyan rendezők munkásságát
elemezte, mint Karl-Heinz Martin, Ludwig
Berger, Max Reinhardt és Leopold Jessner, s a
velük dolgozó tervezőkét. Ez utóbbi merőben új
jelenség vol t - éppen ezekben az években
ismerték fel és kezdték értékelni a kritikában a
színpadképnek mint dramaturgiai funkciót
teljesítő tényezőnek a jelentőségét.
Egyszersmind Jhering a színjáték egy másik
aspektusának a fontosságát is hang-súlyozta:
Reinhardt túlnyomóan optikai, vizuális
beállítottságú rendezéseivel Leopold Jessner
akusztikus, a szövegre és a ritmusra orientálódó
színházát állította szembe, s inkább ebben látta
megtestesülni a maga nézeteit a korban gyö-
kerező, a korból kinövő színházról. Jhering má-
sodik könyve, az 1922-ben megjelent Harc a
színházért, összefüggő vitairat volt, melyben a
szerző voltaképpen ugyanazokat a problémákat
próbálta megoldani, mint az elsőben, csak át-
gondoltabban, kifejtettebben. 1924-ben újabb
kötetet jelentetett meg a Börsen-Courier-beli
cikkeiből és recenzióiból; az Aktuális dramatur-
gia az akkori színház különböző kérdéseit tár-
gyalta, például az együttes, a színpadkép, az

átdolgozások problémáit. A gyűj-
temény egyik legfontosabb írása
a Brechtről szóló cikk - Jhering
ekkor méltatta először könyvben.
Ismeretségük korábbi volt, már
az 1922-es, a Börsen-Courierban
megjelent, de a kötetbe be nem
került A drámaíró Bert Brecht cí-
mű írásnak is, mely a Dobszó az
éjszakában ősbemutatóját üdvö-
zölte lelkesen, volt publicisztikai
előzménye. Brecht ugyanebben
az évben kapta meg a Kleist-díjat.
Huszonnégy éves volt ekkor,
Jhering harmincnégy. Ahogy
ekkoriban Bronnennél és Bar-
lachnál első pillantásra felismerte
az újat, úgy Brechtnél még inkább
meglátta, s harcba szállt érte. Ter-
mészetesen ugyanúgy pártját
fogta Piscatornak is, akinek tö-
rekvéseit közel érezte saját néze-
teihez és követelményeihez.
A forrongó húszas évek lelkes
aktivizmusa után a fasizmus
előretörése és uralomra jutása új
helyzetet teremtett. 1933 végéig,
amíg a lap megjelent, Jhering a
Börsen-Couriernál maradt, majd
rövid ideig a Berliner Tageblatt
szerkesztőségében dolgozott.
1933 és 1945 között írásai politi-
kailag indifferensek maradtak, s-
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főleg könyvekben - színészek és rendezők mű-
vészi teljesítményeinek méltatására összponto-
sultak. Bár a náci rendszer előtt gyanússá tette,
Jhering 1933 nyarának végén meglátogatta Brech-
tet, aki Dániában, Karin Michaelis írónőnél talált
menedéket. Mindketten úgy vélték, hogy a náci
rendszer nem lesz hosszú életű, s terveket szőttek,
hogy összeomlása után azonnal folytathassák a
munkát Németországban. Jhering egy későbbi hol-
landiai utazás alkalmával is találkozott emigránsok-
kal. Mivel megtagadta, hogy recenziót írjon egy náci
drámaíró, Eberhard Wolfgang Möller darabjáról,
kizárták a Birodalmi Irodalmi Kamarából, és a Bi-
rodalmi Sajtókamara szerkesztőlistájára sem
vették fel. 1936. június 16-án minden szerkesztői
tevékenységtől eltiltották, azaz nem dolgozhatott
tovább szerkesztőségben. Később engedélyez-
ték ugyan, hogy színházról írjon, de csupán
egyes művészszemélyiségekről és fix szerződés
nélkül, sorhonoráriumért.

Jhering visszavonult a színikritikától, és a
filmgyártásban helyezkedett el. Itt egyebek kö-
zött Emil Jannings jelentős Kleist-megfilmesíté-
sében, Az eltört korsóban működött közre.
Később, amikor korlátozásokkal ugyan, de újra
írhatott, színészekről publikált könyveket: Emil
Janningsról (1941), Käthe Dorschról (1944);
színészportrékat adott ki Josef Kainztól Paula
Wesselyig címmel (1942). 1943-ban írta Rende-
zés című könyvét, melyben a korszak jelentős
rendezőinek teljesítményeit hasonlította össze.

Három évvel a második világháború kitörése
után Lothar Müthel meghívta Jheringet a bécsi
Burgtheaterhez dramaturgnak és művészeti ta-
nácsadónak. Mint az első háború alatt, most is
abba a városba vonult vissza, ahol Berlinhez,
illetve Németországhoz képest zavartalanabbul
lehetett dolgozni és élni. De a „birodalmi drama-
turg", Rainer Schlösser parancsára a Burgthea-
tert is el kellett hagynia. Néhány hónappal a
háború vége előtt hazatért Berlinbe.

A felszabadulás után Jhering azonnal a német
kulturális élet megújulásának szolgálatába állt.
1945 szeptemberében a Deutsches Theater első
intendánsa, Gustav von Wangenheim megnyerte
Jheringet fődramaturgnak. Egészen 1954-ig töl-
tötte be ezt a pozíciót. 1950-ben, a berlini Német
Művészeti Akadémia megalapításakor azonnal
rendes taggá választották, s Wolfgang Langhoff
után 1962-ig állandó titkárként vezette a Darstel-
lende Kunst szekciót, s az elnökség tagja volt.
Mindemellett folytatta publicisztikai tevékenysé-
gét, melyet 1945-ben a régi intenzitással kezdett
újra. Dolgozott az Aufbau, a Sonntag, a Berliner
Zeitung, majd a Sinn und Form című lapnak.
1955-ben elsőként kapta meg a Lessing-díjat.

A háború után első -1945-től írt újságcikkeit
összefogó - kötetei 1947-ben jelentek meg: Ber-
lini dramaturgia és A kor szelleme és szellemte-
lensége, majd 1948-ban A húszas évek. Ugyan-

ebben az évben folytatódtak színészportréi a Fi-
atal színészek című gyűjteménnyel, melyet

1956-ban követett a Schauspieler in der Ent-
wicklung című kötet. 1952-ben könyve jelent
meg Heinrich Mannról, 1959-ben Brechtről,
1960-ban Marcel Marceau-ról, s 1958-tól 1961-ig
jött ki 1909 és 1932 között írt kritikáinak
háromkötetes reprezentatív válogatása Rein-
hardttól Brechtig címmel.

Egy stuttgarti színház rendezésre hívott meg egy
kritikust, hogy az a gyakorlatban is
kipróbálhassa a maga elgondolásait. Ha jól
értem a hírt, itt nem arról van szó, hogy egy
kritikus az újságtól átmenjen a szín-házhoz - ez
elvégre már gyakran előfordult -, hanem egy
kísérleti változatról: miként hat a kritika a
színházra akkor, ha a kritikus kritikusi
minőségében rendez meg egy előadást, mintegy
megmutatva, hogyan is kellene csinálnia dolgot.

A szándékkal nem értek egyet, mert a kritika
produktivitásának téves értelmezésén alapul.
Csak ha abból indulunk ki, hogy a kritikus kriti-
kusként szükségképpen improduktív, és az is
marad, akkor juthatunk arra a következtetésre,
hogy ha produktív akar lenni, akkor rendeznie
kell. Valójában a helyzet úgy áll, hogy a kritikus
produktivitása magában a kritikában rejlik.

Min alapulhat ez a téves beállítás? Azon, hogy
a kritikus gyakran vagy nem elég bátor, vagy nem
eléggé elhivatott ahhoz, hogy vállalja önmagát.
Elkedvetleníti, hogy nem lett belőle sem költő,
sem rendező. Elnyomottnak hiszi magát. Kény-
szeredetten űzi mesterségét, amelyet pedig csak
a lelkes igenlés legitimálhat. Ebbe a határozott
kimondáson alapuló szakmába gyakran téved-
nek éppen a határozatlan tehetségek, akik az írók
közé nem sorolhatók. Mivel a legáltalánosabb
emberi tevékenység az ítéletalkotás, mindenki
azt hiszi, joga van foglalkozásszerűen űzni a
kritizálást. A nyilvánosság pedig azért van rossz
véleménnyel a kritikusról, mert éppen ő terjeszti
magáról ezt a rossz véleményt.

A vélemény így hangzik: a kritika improduktív
szakma, mert olyasmit kér számon, amit maga
nem tud produkálni. Valójában a kritikus éppen
azzal váltja tettre gondolatait, hogy leírja őket:
gondolatainak produktivitása a hatásukban van.
A kritikai gondolatot nem az hitelesíti, hogy meg-
fogalmazója a gyakorlatban is megvalósítja, ha-
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nem az, hogy szembesül a színészi és rendezői
teljesítményekkel. Még ha a kritikusa maga gon-
dolatait színpadra tudná is ültetni, ez is csak azt
bizonyítaná, hogy a kísérletek olykor sikerrel jár-
hatnak. Valamely gondolat hatékonyságát azon-
ban soha nem szerzőjén magán lehet lemérni,
hanem mindig csak másokon. A kritika produk-
tivitásának problémáját tehát éppen ellenkezőleg
fogalmazhatjuk meg: a kritikus akkor produktív,
ha a művész alkotása hitelesíti, ha a kritikus a
fejlődés lényegét fogalmazza meg. Mi több: ha a
kritikusi gondolatot csak a kritikus maga valósít-
hatná meg, ez éppenséggel a kritikusi gondolat
improduktivitását bizonyítaná. Az alkotó kritikus
igazi tanúságtevője a rendező; de ez a rendező
nem ő maga, hanem - másvalaki.

Eszerint a kritikus ne lépjen át a színházba?
Dehogynem -feltéve, ha tevékenységét helyesen
értelmezi. Amikor Brahm átvette a Deutsches
Theater igazgatását, eljött az alkalom, amelynek
keretében a színházat éppen a kritikusi beállított-
ság reformálhatta meg. Ott voltak a költők, a
színészek, akik Brahm támaszául szolgáltak, és
akiknek szükségük volt az ő ellenőrző és
kiteljesítő szerepére. Ez a helyzet visszatérhet,
sőt vissza is kell térnie, valahányszor egy adott
kor reprezentatív, alkotó szellemű színészeihez
reprezentatív költő csatlakozik. Rendezni
azonban Brahm sem rendezett. Brahm a szel-
lemi lelkiismeret volt. Brahm megmaradt kriti-
kusnak.

A kritikust színházi emberként sem az hitele-
síti, ha rendez, hanem az, ha kritikusként hatja át
a színházi temperamentum. Es itt kapunk választ
arra a kérdésre is, hogy vajon segíti-e a kritikust
kritikusi munkájában, ha gyakorlati színházi
munkát is végzett. A kérdésre abban az esetben
felelhetünk a leghatározottabb igennel, ha a kri-
tikusban már eleve színházi ösztön munkált,
amely a maga teljességében éppen a színpadi
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