
B E R L I N I S Z Í N H Á Z A K . 

BE R L I N színházi élete nem egészen ismeretlen a magyar közönség 
előtt. Nemzetközi műsor, átvándorolt művészek, vendégjátékok s nem 
utolsó sorban a közös bajok rokoni kötelékbe vonják a három közép-

európai nagyváros : Berlin, Bécs és Budapest színházát. Hála mindenütt 
jelenvaló ujságíróinknak, Berlinben sincs többé színházi titok és szenzáció, 
mely pár nap alatt otthon dobra nem kerül. Mégsem lesz érdektelen, e napi 
szenzációkon túl átpillantani e város sokrétű és sokszínű színházi életét úgy, 
amint Berlin sajátos miliőjében elénk tárul. Kalauzunk legyen a most letünt 
1929—30-as szezon. 

Lehet-e egységet keresni négy és félmilliós város színházi produkciójá-
ban? Lehet-e tájékozódni abban a színi anyagban, mely özönvízként zúdul 
napról-napra 35—40 színházból? Van-e még lelkesítő művészi törekvés 
ebben a mammut-üzemben, melynek életfeltétele és egyedüli célja az anyagi 
siker, mozgatója az üzleti konkurrencia? 

E roppant méretek sokat megmagyaráznak a berlini színházból : válto-
zatosságát, sokoldalúságát és eredetiségét. A város gyorsütemű fejlődése, 
lökésszerű lendülete mutatkozik színházi életében is. Hevesen és sokat dol-
goznak, mint a porosz munkás. E gyors haladásban veszendőbe mennek az 
elért eredmények, a hagyomány elkallódik, a folytonosság megszakad. Itt 
minden új ember előlről kezdi, újból feltalálja magának a színjátszást. A berlini 
színház örökösen, fáradhatatlanul kísérletezik. A merevségtől, megszokástól 
való félelem sehol sem olyan nagy, a «novarum rerum cupido» sehol sem olyan 
mohó, mint Berlinben. Itt igazán komikus az új dráma, az új művészet utáni 
örökös sóhajtozás, hisz egyik előadás sem akar hasonlítani a másikhoz. Minden 
kísérlet új, «nie Dagewesenes» akar lenni. Az eredmény : káosz, melyben az 
özönvíz előtti színjátszás együtt kavarog a jövő fantazmagóriáival. Ez a lázas 
aktivitás nem üdvözíti a berlini nézőt, mert a szenzáció, a csoda sehol sem 
annyira kérészéletű, mint itt. A progresszivitás akárhányszor felfuvalkodott 
képtelenségekhez, nagyigényű giccsekhez s avult modernségekhez vezet. Való-
ban, a terv-, egység- és törvénynélküliség a berlini színház törvénye. E jelen-
ségek bővebb vizsgálata előtt is nyilvánvaló, hogy a sokféle kedvezmény 
minden kétes eredményével is jóval több, mint a mi színházaink szinte kivétel 
nélküli receptív-vegetatív tevékenysége. Ha a dráma és színház fokmérője 
a szociális psziche aktivitásának, a mi közönségünk ijesztően tétlen s energiátlan 
a némethez képest. 

A dráma anarchiája nem német, hanem általános európai jelenség. 
Társadalmi lelki típusok kialakulása nélkül nem lehet ízlés és stílusközösség. 
Amíg a színház s a dráma közösségének csak pénzéből, nem pedig életéből és 
hitéből él, addig máskép nem is lehet. Az általános formátlanság azonban 
korántsem fagyott közöny. A közösségekben erők feszülnek, melyeknek játéka 
jól megfigyelhető a német színházban. A milliófejű tömeg itt nem formátlan 
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szörny, hanem politikai és társadalmi széttagoltságában megkülönböztethető 
közönség, melynek inspiráló ereje túlhat a színpad határán. 

Lássuk ezt a közönséget ! Egészen sajátságos jelenség a látogatók 
organizálása. Közös szükség, közös vágyak tömörítenek egybe hatalmas 
tömegeket. Két ilyen látogató szervezet szabja meg a berlini színház műkö-
dését : a Volksbühne és a Bühnenvolksbund. 

A Volksbühne szervezete most üli fennállásának negyven éves évfordu-
lóját. A szocialista szervezkedések kora szülte e demokratikus intézményt. 
Többé-kevésbbé bevallott célja a marxizmus világnézeti alapján szociális ön-
tudatra ébreszteni s kultúrközösségbe forrasztani a kispolgári és proletár 
tömegeket. Szervezeteinek száma 30 körül van, több mint félmillió taggal. 
Berlinben egyedül 160.000 látogatót egyesít e népszínházi szervezet. Tulaj-
donában van Berlin egyik legnagyobb és legmodernebb színháza, bérletében 
több állami és magánszínház. E népszínház-mozgalom nagyjelentőségű szociális 
tett : széles tömegeket nyer meg a színháznak, biztos anyagi alapot teremt 
neki, üzleti érdektől függetleníti, a drámának anyagot s ösztönzést adhat. 

Az eredetileg politika-mentes szervezet radikális fiatal csoportjai Piscator 
forradalmi jellegű fellépése óta (1927) megtagadják a polgári elemekkel való 
együttműködést s tőlük elkülönülve az osztályharcot propagáló politikai szín-
ház mellett tesznek hitvallást. 

Mit jelent ez a szervezet Berlin színházi életében? Szakítást az üzleti elvű 
magánszínházzal, az egyoldalú szórakoztató műsorral, a sztár-rendszerrel, 
a színházat züllesztő szenzációvadászattal. E negatívumokkal szemben pozi-
tívum a «Zeittheater» megvalósítása. A közösségek életéből élő színházat hívják 
így, mely a polgári irodalom szerintük «hazug romantikájával» s kitaposott 
illuzióival szemben a nép való helyzetét, aktuális problémáit vitatja meg 
többé-kevésbé aktív tendenciával. A klasszikus és a történeti drámát is szim-
bolikus értelmével a kor szociális és politikai érdekei magyarázatára használja 
fel. (Schiller : Die Räuber, Hauptmann : Die Weber, Florian Geyer, Shake-
speare : Julius Caesar.) 

Ez a színjátszási irány nagy belső és külső nehézségekkel küzd. Politikai 
programja, műsora, aktualizálása nem elégíti ki közönsége igényét. A «nép-
nevelő» színház egyre terhesebbé s unalmasabbá válik közönségének. A sivár 
aktualitás és párttendencia elriaszt költőt és nézőt a színháztól. A szervezett 
tömegek szórakoztatást kívánnak. A proletariátus kulturális aktivitása mind-
jobban ellankad, színházának műsorába újból belopakodik a száműzött sláger. 
A nehéz gazdasági helyzet is gyöngíti a szervezetet. A mozgalom átütő ereje 
mindinkább csökken. 

A Zeittheater kultusza a német drámának semmi jelentőset nem adott, 
sőt művészileg rendkívüli mértékben ártalmára volt. Visszavezetett a leg-
prózaibb naturalizmusba s ezt is elsekélyesítette a párttendenciák bevonásával. 
E drámák korlátoltsága, elfogultsága, hatáseszközeinek primitívsége művelt 
nézőnek elviselhetetlen. A nyomor-drámák gombamódra burjánzanak, töme-
gesen jelennek meg a különböző színházak kísérleti előadásain (matinékon 
és éjjel) s nyomtalanul tünnek el. A mult évad 100 berlini premiérejének nagy-
része ezekből az arasznyi életű darabokból állott. Alig néhány került az esti 
műsorba s ezek közül is csak a tömörebb drámaiságú s humánusabb érzületű 
daraboknak volt tartós sikere. (Kirchow-Uspensky : Rost, Fr. Wolf : Cyankali, 
Finkelnburg : Amnestie, Credé-Piscator : § 218.) 

A nyomordrámák sivár miliőjében : tömeglakásokban, börtönben, 
Napkelet 65 
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utcán, iskolában, gyárban lépnek elénk a jelen legnyomasztóbb problémái : 
a munkanélküliség, lakásinség, erkölcsi züllés, a születések korlátozása, a kapi-
talista elnyomás, iskola, fogház stb. maradisága, a háború rémségei stb. A szer-
zők egész seregét sorolhatnánk fel, mit érnénk vele? Ezeknek teljes irodalom-
mentességére jellemző, hogy a fenti darabok közül hármat szakemberek : 
orvosok és jogászok ad hoc írtak. Ez a nehézkes, művészietlen drámairodalom 
a német színház legnagyobb tehertétele. Ez irodalom virágzása élesen rávilágít 
a németség súlyos társadalmi krizisére. 

A régi és új társadalmi szatirának is hálás közönsége van. A politikával 
átitatott közvélemény minden aktualitásra reagál. Vallás, polgár- s katona-
ellenes célzásra mindig akad tapsoló. Sokszor ez igen naív formában jelent-
kezik, pl. mikor Shaw ötleteit forradalmi szózatként méltatja a karzat közön-
sége. Másrészről tagadhatatlan, hogy ez az osztályelkülönülés önállóvá teszi 
az ítéletet. A berlini néző nem hűvös, szórakozott szemlélője a színpadi ese-
ményeknek, hanem lehurrogja s kifütyüli a neki nem tetsző dolgot. Olykor 
egész premiére-csatákról számolnak be a lapok s a kritikus zavarban van : 
győzött-e vagy megbukott a darab. Minden érdekesebb darabot színházi 
botrány vezet be. A botrány lehet reklám, de lehet tökéletes bukás is. 

A Volksbühne friss, mozgékony népelemeivel szemben a polgárság 
tömegei külsőségesebb viszonyban állnak a színházzal. Pedig hatalmas látogató-
szervezete, a Bühnenvolksbund nemzeti és vallásos alapon áll. Valójában 
színházainak nincs a Volksbühnéhez mérhető pártjellege s világnézeti alapja : 
válogatatlanul adja a hazai és a nemzetközi műsort. Az ellentét a két nagy 
organizáció között időről-időre kiéleződik. Összehasonlításoknál rendesen a 
polgárság húzza a rövidebbet. Sokan a polgári kultúra csődjét hirdetik. A szín-
ház züllését, a dráma elsorvadását az ő terhére írják. Nem ritkán olvashatni 
ilyeneket : «Das Theaterpublikum besteht aus geistigen Analphabeten». 
(Fr. Blei.) A berlini «középosztálynak» mégis ez a szervezet teszi elviselhetővé 
a rendkívül magas helyárakat. (Átlagos jegy 8—10 márka, de van 25 márkás is !) 

A közönség többi része nem erőltethető semmiféle kategóriába. Szóra-
kozást, felfrissülést keres, örül a szenzációknak, szereti a pazar pompájú revüt, 
a fényes kiállítású operettet, a könnyebbnél-könnyebb vígjátékot. Néha-néha 
egy klasszikusra is ráfanyalodik ha jó színházban, jó előadásban megy. Ez a 
szervezetlen közönség a legjövedelmezőbb (nagyrészt vidéki és idegen), nála 
csak a luxus-színház sznobjai érnek többet a kasszának. A legveszedelmesebb 
publikum az, mely otthon marad, vagy az «Ufa» palotákba zarándokol a hangos 
filmekhez. Itt láthatja és hallhatja kedvenceit, kiket a drága színházak el-
zárnak előle. 

A fenyegetett magánszínházak kartelt alkotva bérletközösségekbe tömö-
rítik közönségüket. A három direktorról elnevezett «Reibaro» ( = Reinhardt, 
Barnowsky, Robert) kartel a mult szezonban Berlin nyolc legjelentősebb 
drámai színházát egyesítette (ebből Reinhardté három). Ehhez a jövő idényre 
az állami színházak (a Linden-Oper és a Schauspielhaus) is szövetkeztek. 
Ez a kartel az irányadó faktor, a színházi nagyhatalom Berlinben s általa 
egész Németországban, sőt — bátran mondhatjuk — egész Európában. Sok 
támadásban van része a star-rendszer felvirágoztatása, a főszereplők kicserél-
getése, magasra srófolt helyárak, kis színházak elnyomása, az ensemble meg-
rontása stb. miatt. Kétségtelen azonban, hogy Berlin páratlanul álló színházi 
kultúráját nagyrészben e kartel rendezői és művészi együttesének köszönheti. 
A százezer főnyi jobbmódú bérlő-közönség biztos anyagi alapot nyujt a nivós 



963 

játékra és művészi kiállításra. E színházi nagyüzem nem kísérletezik. Minden 
rizikót, mely népszerűtlenséghez, anyagi bukáshoz vezethetne, gondosan kerül. 
A «Reibaro» tröszt tipikus világvárosi nemzetközi műsort művel : csupa siker-
darab, bevált párisi, londoni, new-yorki slágerek. Csupa beérkezett író : Shaw, 
Maugham, Lonsdale, E. Rice, O'Neill J. Ervine, Sheriff, T. Bernard, Antoine, 
Verneuil, Savoir, Hamsun, G. Kaiser, F. v. Unruh, Molnár. A nemzetközi 
műsor elhatalmasodása miatt állandó a literátorok panasza. H. Eulenberg 
már arra esküszik, hogy tíz év mulva kihal Berlinből az utolsó német dráma is. 
Valójában pedig égető szükség van ezekre az «épkézláb» darabokra. Az új 
német drámairodalom az óriási termelés ellenére is csődbe jutott. Az expresszio-
nizmus pünkösdi királyságának már nyoma is eltünt. Helyébe semmi «stílus» 
nem lépett, — formában és szellemben teljes a zűrzavar. Jelenleg nincs egy 
modern német drámaíró, akit tökéletes bukás veszélye nélkül exportálni 
lehetne. A német vígjáték még mindig nem született meg. Igazi sikere Berlin-
ben csak idegen darabnak van. 

Mi marad a német klasszikusokból? H. Ihering — egyik legjobb berlini 
kritikus — elparentálta őket egy könyvében, mégis kísért néhány hazajáró 
lélek az állami színpadokon. E kényszerű kötelesség elhanyagolása buktatta ki 
Jessnert az intendánsi székből. A klasszikusok népszerűsége mélypontjára szál-
lott. A közönségnek egy-két szenzációszámba menő rendezői «felfrissítésen» 
kívül nincs semmi kedve hozzájuk. Az állami Schauspielhaus Ibsen, Goethe s 
Kleist előadásain alig lézeng pár tucat szabadjegyes s egyéb familiáris érdeklődő. 
Schillert még legkevéssé lepte be az idők moha : három-négy darabnál többre 
azonban ő sem vitte ebben a szezonban. Grabbénak, Grillparzernek s Anzen-
grubernek egy-egy darabbal hódolt a színházi kegyelet. Hebbelt egyszer sem 
adtak. Hauptmann régebbi darabjai klasszikus számba mennek — érdeklődés 
szempontjából is (Die Weber, Florian Geyer, Friedensfest, Der arme Heinrich), 
az újabbakkal nem kísérleteznek. Sudermann és pár kortársa, kikkel hébe-hóba 
kísérletezik egy pár halálán lévő színház, nem kell már a nagymamáknak sem ! 
Wedekind heves drámai temperamentuma ellenben ma is megteszi a hatását, 
színpadon. (Frühlingserwachen, Musik, Die Büchse der Pandora.) A Shakespeare-
ciklusok is hiányoznak Berlinben. Egy-két külvárosi színház népszerű előadásai-
tól eltekintve három jelentékeny előadás volt csak : Julius Caesar, Ahogy 
tetszik, Tévedések vígjátéka. Strindberg Gusztáv Adolf-ját a «Berliner Kunst-
wochen» alkalmából Jessner újította fel jó rendezői preparációval. (G. A. halálá-
nak 300-ik évfordulójára.) A mult évek Strindberg-divatából semmi sem érez-
hető. Az állami színházak különben az új irodalom elől sem zárkóznak el. Ha-
senclevernek egy Szenes Béla-modorú darabja pár év alatt változó műsor mellett 
is száz előadásig jutott a Schauspielhausban. Lion Feuchtwanger pár darabja 
igazán nem érdemes állami pártfogásra. Az «angolszász darabokban» elvisel-
hetetlenül sivár üzleti nyelven plántálja színpadra az ú. n. «neusachlich» 
stílust. 

Berlinben egy úr van a színházban : a rendező. Sehol annyit nem jelent 
a rendezői vezetés, mint itt. Ennek mivoltáról a legzavarosabb fogalmak kószál-
nak. De ez a zavar a rendezés lényében rejlik. Tőle függ a «felfogás» ; a darab 
egységes művészi akaratból folyó interpretálása, a dráma szolgálata, másrészt 
viszont kísérleti médiummá válik a dráma az önálló teatrális rendező kezében. 
A legszélsőbb rendezői végletre a moszkvai Meyerhold berlini vendégjátékai 
nyujtottak példát, melyeket a különben erőskezű rendezőkhöz szokott berlini 
kritikusok is «irodalomgyalázásnak» neveztek. Raffinált pszihopatológikus 
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drámát cirkuszi tornamutatványok formájában adni elő alig jutott még valaki-
nek eszébe rajta kívül. (Crommelynck : Le cocu magnifique.) 

A rendező a magyar viszonyoktól teljesen elütő állapotokat teremt. 
A másutt alázatos darab-tolmács gőgös önálló művésszé válik, kitől írók, szí-
nészek, színházak sorsa függ. Színházba Berlinben nem a darabért, sőt még nem 
is a színészért, hanem a rendezésért mennek. A berlini színlapon — ha valamire-
való rendező van, ennek a nevét illeti az első hely, a vastagnyomású betű, az 
író csak utána jön. A közönség szinte Sohasem beszél a darabról — ellenben 
mindenki szakértőnek érzi magát a rendezésben, kiállításban. A rendező javára 
írják a színész sikerét, a festő díszletét, a darab kvalitásait. A rendezőnek ilyen-
arányú túlbecsülésére csak a mai Oroszország színészetében van példa. Berlin-
ben a leggyengébb, legsemmitmondóbb, legfeslettebb darabokat is diadalra 
juttatja a jó rendezés. Reinhardt és tanítványainak rendezése már látatlanban 
is kész siker, hiába protestál ellene az irodalom nevében a kritika. 

A rendezésnek Berlinben szép hagyományai vannak. L'Arronge Deut-
sches Theaterének örököse Otto Brahm még teljesen a drámai eszme szolgálatá-
ban állott. Ibsen, Hauptmann előadásaik a pszihológikus naturalista összját-
szásnak addig el nem ért remekei voltak. Rendezéseikben etikai értelemben 
továbbfejlődött az előttük járt nagy reformereknek, a meiningenieknek tech-
nikai naturalizmusa. Még ma is, ha szép összjátékot lát valahol — mindenesetre 
elég ritkán — Brahmra emlékezik a berlini. Berlin azóta Németország színházi 
tőzsdéje. 

A Deutsches Theater mai ura Max Reinhardt. Szinte babonás az a tisz-
telet, amely a 25 éves jubileumát ülő rendező-művészt körülveszi. Az ő fénye 
1905 óta — néha el-elhomályosulva — Berlin színházainak a napja. Működését 
egynek veszik magával a rendezéssel. Mint ahogy ő felvett magába minden mű-
vészileg és technikailag értékesíthetőt, úgy sugároznak ki tőle a rejtett és nyil-
vánvaló hatások. Egész kis könyvtárra menő irodalom tömjénezi nagyságát. 
Kritikusainak gáncsa mit sem árt megingathatatlannak látszó poziciójának. 

Pályáját áttekinteni, hogy változott a rideg porosz naturalizmus az ő 
impresszionista szenzibilitása s komédiás temperamentuma nyomán színes, 
életteljes játékká, hogy hódította meg a kamaraszínházat és az arénát, hogy 
kacérkodik állandóan az öncélú rendezéssel, a revüvel és a filmmel ; könyvek 
seregében megtalálható. Reinhardtot már sokszor el akarták intézni, mint mul-
tat, mint vieux jeu-t. De a jósok rosszul járnak e kiismerhetetlen és kifogyha-
tatlan embernél. Reinhardt még ma is nyujt meglepetéseket, sőt újabban re-
naissanceáról beszélnek. Tény az, hogy kezében van minden anyagi eszköz s a 
legkitűnőbb művészgárda. Keze alatt nőttek fel a mai német színészvilág sztár-
jai : híres Gesamtkunstwerkjének munkásai, neves költők, zenészek s festő-
művészek voltak. A köztudatba régen beidegződött, hogy Reinhardt a «magas 
klasszis», a mindenkori haladás mértéke. 

A mult idény nagy Reinhardt-sikerei : Shaw : Der Kaiser von Amerika 
és Fritz von Unruh Phaeá-ja. E két darab rendezőjének kétféle lényét igen jól 
reprezentálja. 

A Phaea — a jubiláris rendezés — teljes zürzavart keltett a kritikákban. 
Nem is csoda. Az alap : zavaros expresszionistának készült darab. Tárgya is 
ilyen : a Mammon ellen fellázadt művész-ember tragikomédiája. A költészet 
harca az üzlettel, a lelket kizsaroló filmmel. Reinhardt ebből, egészen önállóan 
egy kiismerhetetlenül bonyolult, frappáns hatásokkal túlzsufolt revüt csinált. 
Annyi technikai diszharmóniával zavarta meg, hogy az alaphang egészen elve-
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szett benne. A film rikító hatásai, a filmapparátus illuziórontó külsőségei el-
nyomják Unruh hangját. A legraffináltabb színi hatások : szó, mozdulat, akro-
bataság, zene, komikus jellemforgácsok, meglepő, lenyügöző jelenetek, forgó 
színpad, fel-le mozgó csigalépcső örökös izgalomban tartanak. Stílusa nincs 
az ilyen előadásnak : ezer színben csillámló, megzavaró szemfényvesztés. Ilyen 
forró levegőt színpadra hozni még senki sem tudott. A rendezői ideált — a jó 
rendezőt nem lehet észrevenni műve élethűségétől — jóval meghaladta itt. 
Ezzel nyert a színház, Reinhardt hírneve, de semmiesetre sem a darab, a drámai 
eszme. 

Hat-nyolc sztár s az eleven tömeg szinte szétfeszíti az amúgy is szétfutó 
darabot. E rengeteg gazdagságot egybeigézni s féktelen temperamentumukkal 
szabadjára ereszteni : ehhez Reinhardt szuggesztiója, vasökle s vérbő fan-
táziája kell. A színi lehetőségek végleteit ostromló, örökké újító szuverén ren-
dező : az egyik Reinhardt. 

A másik : a drámát alkotó, drámát újító rendező. Feladatai itt sem cse-
kélyebbek, mint amott. Shawnak politikai eszmefuttatását izgalmas színészi 
erőjátékká tenni, paradox vélemények, fintorok mögé erőtől duzzadó jelleme-
ket varázsolni, egy tucat politikus félórás asztali tanácskozását kacagtató jele-
netekre bontani : vérbeli színész művészete. A szavak köré ösztönszerűleg 
atmoszférát teremt, a drámaiatlan komédiát szemléletes cselekvénnyé oldja fel, 
a beszéd százféle árnyalásával mélyíti a természetet színjátszássá. Az össz-
játék illuzióját az ilyen és a pszihologikus-impresszionista darabokban kapjuk. 
(Hamsun : Vom Teufel geholt, Bruckner : Die Kreatur.) Itt valóban nem látunk 
rendezőt, csak akkor sejtjük meg őt, ha hasonló darabokon más színházban 
szórakozottan, ásítva kínlódunk végig. 

Aki nincs szokva ehhez a zajgó, nyüzsgő, harsogó színpadi élethez, idege-
nül hat rá s talán fájlalja az elveszett «irodalmat». Az előadás szuggesztiv fris-
sesége hamar kárpótol a kicsúszott «problémáért». Az irodalmi ér nagyon véko-
nyan folyik Reinhardtnál. Az a Reinhardt, aki a klasszikus és modern irodalmat 
a színpad követelményei szerint újjáteremtette, úgy látszik a multé. Kur-
fürstendammi publikumának olyan fülledt erotikumú darabot játszik, hogy a 
legerősebb «paprikához» szokott berlini néző is felszisszen rá. (Bruckner : Die 
Kreatur.) Az ismeretlenség reklámjába burkolózó szerző a berlini «Intim Pisták» 
legnagyobb rejtélye. 

Reinhardt nem nagyon szolgált rá azokra a jubileumi hódolatokra, melyek 
mint a «deutsche Schauspielkunst» legkiválóbb reprezentánsát érik. Két-három 
darabon kívül az idén csak csillogó nemzetközi tucatárut adott színházaiban. 
Színészi gárdája époly sokszínű, nemzetközi, mint ezer forrásból táplálkozó 
eklektikus rendezői művészete. 

Népszerűségének kedvez az újabb általános naturalista ízlés — a frázissá 
vált «neue Sachlichkeit» — mely színjátszásának lenyügöző természetességét 
ujjongva fogadja. Ez az aktualitás eltereli a figyelmet gyöngéjéről : a szellemileg 
koncentrált expresszionizmusról, melyben Reinhardt külsőségesnek, terjengő-
nek, erőtlennek bizonyult. 

Rendezői gárdája sokoldalú és érdekes személyekből áll, de a mester 
széles skálájába új színt vegyíteni alig tudnak. (Gründgens, Hartung, Hilpert, 
Hinrich.) 

Az állami színházak leköszönt intendánsa, Jessner, Reinhardttól függet-
len, új színű rendező. Sokan benne látták a par excellence modern rendezőt. Bal-
sikerei újabban nagyon leszállították népszerűségét. Reinhardt színpada az 
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«Illusionsbühne»: hű miliő, festői díszlet, festői tablók, nagy apparátus. Jessner, 
az expresszionizmuson iskolázott rendező a monumentális egyszerűség híve. 
Stilizált színpadon játszik, színpadi kellékek helyett szimbolikus térjelzéseket, 
lépcsőket, oszlopokat, függönyöket használ. A festett díszleteket architektoni-
kus térhatásokkal pótolja. A ritmikusan tagolt tér maga is drámai kifejezéssé 
válik. Minden dekorativ lim-lomot mellőz s vakmerően rideg színpadi keretben 
pszichologizálás és naturalizmus nélkül a szót, a költői eszmét fokozza teatrális 
hatássá. (Oedipus, Wallensteins Tod, Faust.) A dráma természetéhez stilizált 
díszlet kifejező szimbolumává válik az egész műnek. Színpadkép és dráma sok-
kal erősebb egységbe olvad nála, mint Reinhardt élettől viruló, hangulatos 
miliőjében. 

E fejlődésben nagy része van a világítási technika tökéletesedésének. 
A festői díszleteket bármikor lehetett világítással pótolni s a fény gazdag árnya-
lási lehetőségével hatásosabb drámai kifejezéssé vált. Hangulatot teremt, hang-
súlyt ad a szónak s a drámai cselekvésnek. A dialógust hangszereli a belső tör-
ténés fázisai szerint. Mindaz, ami Reinhardtnál akusztikai hatás, Jessnernél 
fényhatássá válik. Egy példa Jessner Faust rendezéséből : A prológ sötét szín-
padon játszik, hátul izzó vörös horizont. Mefisztó óriási fekete szárnnyal kísér-
teties árnyként bukik fel a mélyből. Az Úr szava messziről harsog be. Az angyali 
kar : vékony, finom, elnyujtott hangzengés. 

Faust dolgozó szobája üres tér. (Nem gótikus szoba, tele tudós lim-lom-
mal.) Sötét drapériák komor templomi hangulatot keltenek. Középütt szó-
székszerű emelvény magasodik ki, rajta koponya, pár könyv, üveg. A fekete 
csuhás ősz alakot a ráeső fénykúp teljesen bezárja. Minden figyelem a fejre esik, 
a gondolatra, a pompázó, erős Faust-monológra. Wagner a fogalmi ember hűvös 
exaktságával beszél. Egyszerű, noha a legkevésbbé sem könnyen vett jellem. 
Dialógusukban örök problémák élesednek ki. A helyzet szimbolizálja valójukat. 
Faust, az igazságot ostromló, szenvedő ember fenn a katedrán, fényben, Wag-
ner, a könyvmoly, lenn a félhomályban-, a fekete szószék lábánál. Az ilyen 
puritán díszletezés más esetben könnyen válhat pedáns kimagyarázássá, ép 
ezért illuziórontó külsőséggé. Talán ezért is nem honosodott meg nálunk ez a 
merev stilizált színpad. A magyar közönség józansága külsőségesnek találná e 
szcenikai szimbolizálást. 

Jessner eszközei jóval korlátoltabbak, mint Reinhardtéi, személyzete is 
gyöngébb. A közönség szívesebben reagál a közvetlen, életszerű játékra, mint 
az absztrakt stilizálásra. Ez az ízlésváltozás megnehezíti Jessner hatását. Ezzel 
számolva mindinkább távolodik az expresszionista patétikától s hatáseszközei-
vel mindinkább tárgyiasabb, szolidabb lesz. Újabban a drámai kart alkalmazta 
sikerrel tömegjelenetekben. (Strindberg : Gustav Adolf, Goering : Südpol-
expedition.) 

Jessner tanítványai : Engel és Fehling érdekes és népszerű rendezők. 
Mindaketten önállósultak ; Engel a pszichológiai színjátszásnak a híve, Fehling 
a szökdelő, szeszélyes, itt-ott varietébe tévedő modornak. 

Némileg önálló jellemű K. H. Martin, a forradalmi expresszionizmus ren-
dezője, a Volksbühne igazgatója. Nagy jelenetekre, drámai csúcspontokra dol-
gozik, nem a különböző tónusok összehangolására. Rendkívül temperamen-
tumos, tömeghatásai erősek, míg a finomabbak gyakran elvesznek nála. (Wede-
kind : Frühlingserwachen, Shakespeare : Julius Caesar.) A színészi dikciót 
sokszor bántó módra elhanyagolja. Berlin legmodernebb színházában óriási 
apparátussal, de gyenge művészi személyzettel dolgozik. 
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A Frankfurtból jött R. Weichert, az állami színházak új rendezője is 
ötletes, haladó ember. Courteline egyik bohózatát — a cocu-farceok őstípusa — 
érezhető parodizálással elevenítette fel. (Boubouroche.) A primitív komikumot 
mulatságosan használja fel. Groteszk módra kitaláltatja a nézővel a színészek 
minden gondolatát s azt a kellemes érzést kelti, hogy gyermekes bujósdi játék-
ban vagyunk, s lépten-nyomon megfogjuk a színészt. Az ilyen előadásban csak 
a sznobizmus veti meg a tenyeres-talpas banalitást. Molière George Dandinje 
is nevezetes, nem csupán Heinrich George elemi erejű játéka miatt. A külső 
komikumot — paraszt ember nemes leányt vesz feleségül — a demokratikus 
érzésű közönség előtt nem használhatta. Igy a komikumot G. Dandin jellemébe 
vitte : önmagával vívódó nagy tehetetlen gyerekké tette, kinek szenvedése, 
rémlátása már a tragikummal határos. E felfogással a moliérei darabnak csak 
mélyebb, örök értelmét mutatta meg. Komikum még így is bőven maradt, 
főkép a rendezés érdeméből. A közönséggel komázó kabarét behozta a régi 
komédiába : a megcsalt férj megcsipked nőket, férfiakat s tanácsot kér néző-
téren ülő bajtársaitól. Ezt a közvetlenséget szolgálja a színpad előtti, közön-
ségbe beugró pódium, ahonnan a hős elkesergi monológjait. Ügyesen használja 
fel a dráma ósdi kellékeit komikus hatásokra. Az «a part»-ok elementáris erő-
vel gerjesztettek kacagást. Az egymást látni nem akaró alakok — Molièrenél 
gyakori jelenet — jóízű nevetésre gyujtanak. Látható, hogy a modern rendező 
nem riad vissza a régi daraboktól sem, ha tud vele mit kezdeni. Ebben az eset-
ben különös érdem az adott komikus lehetőségek újfajta felhasználása. A Mo-
lière-komédiát még közelebb hozták a «modern» kosztümök : a Sotenville-pár 
századvégi eleganciája : cilinder, ferencjózsef kabát, puffosujjú ruha, bukjel-
szoknya. A szobacica ellenben veszedelmesen rövid ruhácskában kacérkodik. 
A Don Juan zsokéöltözetben ólálkodik a hűtlen asszony körül. Igy fest a berlini 
Molière ! Mit szólna hozzá a Comédie Française közönsége? 

A berlini színjátszás savát-borsát tehát a rendezési kísérletezés adja. 
Amilyen sokszínű és leleményes ez, olyan a díszletezés is. A háború utáni évek 
rövid expresszionista divata óta ebben sincs egységes stílus. Realista, stilizált, 
klasszikus, romantikus, konstruktív, relief stb. színpad egyaránt forgalomban 
van. Az eklekticizmus a káosz jegyében áll. Egy és ugyanazon darabban merő-
ben ellentétes stílusok keverednek. Amit modernnek neveznek, csak bizonyos 
fokú újítás a mai néző ízlése szerint. Amint a színész kerül minden pátoszt és 
érzelmes banalitást, épúgy nem festenek vadregényes tájakat kulisszákra s 
nem aggatnak lugas-szofittákat a színpad fölé. Egy-két operadíszlet mutatóba : 
A Bolygó hollandi hajói s romantikus tengeri perspektívája helyett a modern 
díszlet egy nagy mozdulatlan, kísértetiesen fekete hajó. A kosztüm egyszerű 
hajós öltözet. Igy az egész keretet a régi stílushagyományból kiemelve új, 
romantikus stílusérzék szerint formálták át. 

Mennyire mást érzünk ma kísértetiesnek, mint ötven évvel ezelőtt ! 
A Hoffmann meséi fantasztikumát is friss húrokra hangolta át a Kroll-opera. 
1. felvonás. Konstruktív színpad. Lutter pincéjében a félhomályban lumpoló 
diákok felé egy állvány ércváza mered s ezen ül egész felvonás alatt élesen 
megvilágítva mozdulatlanul Hoffmann rossz szelleme, Lindorf. A diákok csiga-
lépcsőn a magasból szállnak le a homályos pincébe, a színpadra. 2. felvonás. 
Spalanzani laboratóriuma. Kerék, gépek, automaták, kemény vonalú rejtelmes 
mechanizmusok. A színpad felett fel- és leszáll egy fényes golyó, egy óramű-
kakas csapkodja szárnyait, egy emberi bábfigura tornászik a levegőben. A film 
billegő keretben szaladgáló golyót mutat. A fantasztikus automatakészítő élet-
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telen, gépies miliőjében hihető csak a táncoló, éneklő automata s Hoffmann 
szerelmi elvakultsága. A harmadik felvonás megbontja a stílust. A negyedik 
egy sötét szobában mozdulatlanul álló fehér alakkal (a meghalt anya árnya) 
époly nyomasztó, izgató, mint az első felvonás. 

Berlinben az opera is szakított már a naturalista diszletezéssel. A három 
nagy opera versenyezve adja újabbnál-újabb rendezésben a klasszikus és mo-
dern műsort. Általában érezhető az építészeti plasztikus díszletezés kedvelése 
a régi festői perspektívák helyett, mint ahogy Jessner stílusánál látható volt. 

A modern technika is elsőrendű segédeszközévé válik a drámának. Nem-
csak Piscator technikai fantáziája teremt drámát hatásaiból, hanem a klasz-
szikus drámába, sőt az operába is új művészi hatásokat vitt a technika. A Julius 
Caesarban Brutusnak a philippi bukás előtti éjjel sötét, kavargó felhőfoszlányok 
között észrevétlenül kirajzolódik a megölt Caesar képe, körülötte a legyilkolt 
szenátorok. Ez a vizió megrendítő hatású. A körhorizonton, a film- és fény-
apparátusok csodákat művelnek. 

Az opera idei legnagyobb szenzációja, Milhaud-Claudel Christoph Colum-
busa, az antik drámának és a keresztény oratóriumnak ez a sajátos keveréke 
szintén a legmagasabb technikai igényekkel lép fel. Ezért került Párisból a ber-
lini operába. Kétórás operaelőadás, 27 színváltozással ! Három színpadon 
játszik : az előtérben kétszáz főnyi kar oldalt ketté oszolva, középütt a szín-
pad, mögötte a mozivászon, melyen szimultán történésben játszódik le a hős 
lelki élete. A gyorsan változó képek rendkívül gazdagok dekoratív hatásokban. 
A királyi kertek, spanyol kikötő, az óceán, az amerikai tropikus tájak szem-
kápráztató változatosságot adnak. A színházi összművészetnek talán legcsodá-
latosabb példája ez az előadás. Az operának legkevesebb része van benne. Ami 
zene, megbukott, zavarba ejtett mindenkit. A forma újsága lenyügöz minden 
figyelmet s ebben a csodálkozásban eltűnik a misztérium és a zene, az opera 
lelke. Többszöri látás után mindinkább kritikussá leszünk e különös színházi 
panoráma iránt : van-e mindennek művészi értelme, belső szükségszerűsége, 
zenei atmoszférája? Végül igazat adunk a berlini polgárnak, ki nyugtalankodó 
feleségét így csitítja el : «Schön ist das nicht, aber neu !» S körülbelül ez a ber-
lini színházlátogató álláspontja itt és sok más esetben. 

Miért halmozzuk tovább e kísérleteket, melyekbe nem fárad bele soha 
az örökké forradalmár művész s a mindenható technika? Hogy jelent-e valamit 
a Maschinist Hopkins gépházi operája s a dráma-anarchista Pirandello legújabb 
merénylete, ki tudná megmondani? A művészet vékony forrásai, s duzzadó 
folyamai ide ömlenek, tisztán, zavarosan : ki tudná kimeríteni Berlin tengerét? 
E kísérleteknek úgyis csak híre s későbbi eredményei jutnak el hozzánk. Az új 
művészetet nem a mi kis országunk termi meg. 

Pár szót még a kritikáról. A számottevő színházi kritika nem az irodalmi 
folyóiratok, hanem a napilapok kezében van. Függetlenségével mégis büszkén 
dicsekedhetik, őszinte, kemény, sőt sokszor a gorombaságig szókimondó a ber-
lini kritika. A francia kritikák finom kertelése itt ismeretlen. Udvariasság, 
tekintélytisztelet nem enyhíti a kemény vágásokat. Ezért félnek a színházak 
tőle. Kezükben van a közvélemény, a népszerűség, az élet-halált jelentő siker. 
Ha csak egy mellékmondatnyi elismerést kap a darab, másnap plakátok har-
sogják az idézetet : «Es war ein herrlicher Abend» stb. Reinhardt darabjai 
árfolyamának a felverésében is első a berlini színházi tőzsdén. 

Minden becsületes őszintesége mellett merev ez a kritika a rengeteg kísér-
lettel, újdonsággal szemben. Egy-egy problematikus darabnál, pl. Reinhardt 
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Phaeajánál, a Columbus-operánál, vagy a Meyerhold vendégjátékoknál teljes 
a véleményanarchia. Természetesen politikai ellentétek is bőven hozzájárulnak 
ez állásfoglalásokhoz. Morális szempontokat ritkán hangoztatnak e bírálatok. 
Léha darabok művészi kvalitásainak is megadják az elismerést, de az unalmas 
középszerűség iránt irgalmat nem ismernek. A rendezés szempontjai iránti 
nagy fogékonyságuk különösen figyelemreméltó. Egy pár név e félelmetes kar-
ból : Alfred Kerr, a berlini színi bírálat atyamestere, legnépszerűbb képviselője. 
Szeszélyes l'art pour 1'art formája rendkívül eleven. Teljesen a naiv élvező sze-
mével lát, világnézeti kérdések ismeretlenek előtte. A Berliner Tageblattba dol-
gozik. Több dramaturgiai szakértelem van Herbert Ihering (Börsen-Courier) s 
A. Eloesser (Vossische Zeitung) kritikáiban. Sternaux a B. Lokal Anzeiger 
nemzeti keresztény lapjának írja rendkívül éles bírálatait a nemzetközi és a 
könnyűvérű szinitermékek ellen. 

Nem jelentéktelen dolog megemlíteni a zsidóság szerepét Berlin színházi 
életében. Arnold Zweig könyve — Juden auf der deutschen Bühne — érdekes 
felvilágosításokat nyujt ez irányban, önérzetes megállapításának, hogy a zsidó 
színpadra termett s emberábrázolásra elsősorban hivatott faj — a berlini szín-
ház adja illusztrációját. A színi ügynököktől, vállalkozóktól kezdve minden 
jelentős posztot a zsidóság foglalt el. Zsidó csaknem minden direktor, a sztárok, 
rendezők, kritikusok, dramaturgok túlnyomó része. Ez alól csak az állami 
operaházak kivételek némileg. A színházkedvelő s anyagilag erős közönség 
tekintélyes hányada zsidó. A német színház L'Arronge és Brahm óta Rein-
hardtig és Jessnerig zsidó kezekben van. Ez a tény sokat megmagyaráz mivol-
tából. Belőle adódik Berlin színházainak rendkívüli változatossága, mozgékony-
sága, örökösen újító és kísérletező vágya, a műsor és a művészi személyzet nem-
zetközi tarkasága, más oldalról a színházak üzemesítése. Hogy ez a jelenség 
ízlésbeli és etikai is egyúttal, azt Budapest és Bécs analógiája is megerősíti. 
Hogy e három város sokkal kevésbbé «külföld» egymás számára, mint más 
fővárosok, természetesen nem a néplélek hasonlóságában, hanem e mozgékony 
nagyvárosi felületi réteg lényegi azonosságában kell keresnünk. Erre a szellemi 
rokonságra vall több írónknak és színművészünknek jelentős berlini sikere. 
Berlin jelenti számukra a világhírt, a tehetség itt kapja meg európai fémjel-
zését. Ezért a szakadatlan áramlás a színházi provinciákból, Budapestről s a 
régi és új Ausztriából a színpad és a film fővárosa felé. 

Túlzottak azok a rémhírek, melyek minduntalan a berlini színházak vég-
veszélyéről beszélnek. Hangosfilm, rádió, sport nem idegenítette el a színháztól 
a közönséget. Hogy is lehetne hűtlen a színpadhoz, melyen életben láthatók és 
hallhatók oly színészek, mint Werner Kraus, Albert Bassermann, Conrad Veidt, 
Paul Wegener, Heinrich George, Max Pallenberg, Fritz Kortner, Elisabeth 
Bergner, Fritzi Massary, Liane Haid, Grete Mosheim, Käthe Dorsch, Lucie 
Höflich és sok hasonló? Ilyen sztárkoszorút a világ egy más városa sem mu-
tathat fel. 

A színház vészharangjai a vidékről, a kisvárosokból konganak. A konzer-
vatív városi és állami színházak változó klasszikus műsorukkal mindinkább tért 
vesztenek a telt házat vadászó magánszínházak szériarendszerével szemben. 

A fejlődés azt mutatja, hogy a színházi vállalatok itt is teljesen átalakul-
nak az üzlet, a szabad verseny törvénye szerint, úgy mint előtte az angol és 
amerikai színházak. Hogy e színház művészi tőkét kamatoztató üzlet lesz-e, 
vagy az emberi közösségek lelkiügye, a jövő fogja megmutatni. 

(Berlin.) Molnár Pál. 
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