
Az előadás utolsó jelenete a légszomjat
keltő, szorongásos színházi pillanatok
közé tartozik. Mindenki elutazott, ki más
vidékre, ki Moszkvába(!), a színpad üres.
A teljesen magára maradt Natalja Petrovna
belép lassú léptekkel, rezzenéstelen arccal.
Ettől kezdve minden mozgását zene kíséri,
pontosabban követi: kitölti a szüneteket. A
félbemaradt Mozart-futam és egy
metronómütésekhez hasonló kopogó
ritmus váltakozik, de mindig csak akkor,
amikor Jakovleva mozdulatlan. Natasa leül
a padra, a rács mögé. Zene. Szünet. Föláll,
tehetetlenül járkál. Zene. Fölmegy a
teraszra. Zene. Lejön. Zene. Kezét
végighúzza a rácson, gyűrűje élesen
odakoccan. Zene. A szín-pad előterébe
tolja az előadás egész ideje alatt oldalt álló
utazókocsik egyikét. Zene. Beül a „kocsis"
mögé. Zene. Megböki a kocsis hátát. Zene.
Kiszáll, a másik kocsit is betolja, szorosan
az előzővel szemben. Széttolja, majd újra
egymáshoz löki őket. Zene. Sírógörcsöt
kap. Megtolná a forgóra szerelt rácsot,
mint ahogy többször megtette az előadás
során, de a rács most nem mozdul. A
másik oldalon is megpróbálkozik
ugyanezzel, sikertelenül. Megtalálja Kolja
papírsárkányát, többször feldobja a
levegőbe, elkapja a kezével. Járkálni kezd.
Metronómkopogás. Leül.
Metronómkopogás. Díszlet-munkások
jönnek be, kezdik szétszerelni a díszletet,
hangosan csattannak a vas-szerelvények.
Jakovleva fölugrik, kezében a sárkánnyal a
színpad előterébe szalad. A díszítők
dobálják a rácsot, meg-pörgetik a forgót,
amely akadálytalanul forog. Jakovleva
mozdulatlanul áll elöl baloldalt, már nem
sír. A zene egyre erősebb, túlharsogja a
díszletmunkások kel-tette éktelen
csattogást. Egy díszletező odalép
Jakovlevához, beszél hozzá, nem hallani,
hogy mit, a sárkányra mutat, majd lassan,
nem erőszakosan kitépi a kezéből. A
színésznő szeme könnytelen, tekintete
üres, mintha kicsit csodálkozna. A színpad
elsötétül.

Szimbolizmus ? Nevezzük annak. Ba-
nális színpadi metafora? Lehet. Leírva
talán banálisnak hat, és arra ingerel, hogy
vigyük ad abszurdum, hiszen a metafora
tetszés szerint folytatható addig, hogy a
színésznőt lekergetik a színpadról, nem
fizetik ki a gázsiját, elbocsátják a társu-
lattól, elgáncsolják az utcán . . . Jakovleva
mindenesetre a kivételes egyéniségek, a
legnagyobb művészek hátborzongató
őszinteségével hitelesíti ezt a dráma zárt
világán túlmutató színpadi mozzanatot.

SAÁD KATALIN

Egy másképp működő
színház

A Schaubühne am Halleschen Ufer
Nyugat-Berlinben

1978 során hosszabb ideig egy kiváló
társulat műhelymunkáját figyelhettem
meg közelebbről. Néhány előadásukról a
lap korábbi számaiban már beszámoltunk.
(Tasso: SZÍNHÁZ 1972/12.; Peer Gynt :
1972/9.; Homburg hercege, Az ingolstadti

tisztítótűz : 1975/10., 1976/I . ; Nyaralók :

1977/1.) Ezúttal azt a szellemi közeget

szeretnénk bemutatni, mely jelenleg
Nyugat-Európa egyik legizgalmasabb
színházi társulásának sajátossága.

Új színházi modell

A hatvanas évek Nyugat-Európájának if-
júsági mozgolódásai a nyugatnémet álla-
mi színházak merev, mindenható intendáns i
rendszerét is megtámadták. Az intendáns
hatalmát ekként szokás jellemezni:
„mindjárt az atyaúristen után következik".
Joggal merült fel tehát a kérdés, vajon a
színészek és rendezők szorgos barikák, a
gondolkodás pedig egyszemélyes feladat
és felelősség? A kérdés felvetésével
persze az intendánsi rendszer még nem
dőlt meg, sőt mai napig uralja a
nyugatnémet színpadokat. Korábbi sta-
bilitását mégis elvesztette, s a repedések-
be beköltözött az önigazgatás vágya. A

jogos igény, hogy a színészek közös
ügyeikben közösen döntsenek, s produk-
tumukért közösen legyenek felelősek.

A legfontosabb színházi jelenség, mely
ebből a mozgalomból nőtt ki, Peter Stein
társulata, a Nyugat-Berlinben működő
Schaubühne am Halleschen Ufer. 1970-
ben, a hatvanéves jubileumát ünneplő
nyugat-berlini SPD-kormány az elmúlt
évek politikai hatására úgy döntött, hogy a
baloldali elkötelezettség hírében álló Peter
Steint a Brémában köréje gyűlt
színészcsapattal együtt - lényegében a
híres Tasso-előadás alkotóit - Berlinbe
hívja. A Szenátus kétéves szerződést és a
Schaubühne jelenlegi épületét kínálta fel
Steinéknek, akik az 1970-es Színházi
Találkozón a Tassóval mutatkoztak be,
immár jövendő épületükben. A szín-ház
vezetésére öttagú direktóriumot hoztak
létre. Tagjai: a Schaubühne addigi
igazgatói, tehát a két üzlettárs (egyikük
díszlettervező is) ; két rendező : Peter
Stein s a társulatból igen hamar kivált
Claus Peymann; valamint Dieter Sturm
dramaturg. A direktórium tagjait - a két
üzlettárs kivételével - a társulat leválthatta,
kicserélhette. (Az állami szubvenció révén
az addig magánszínházként működő
Schaubühne-vállalkozás sajátosan
átmeneti formát öltött, s ezt a jellegét
mind a mai napig megőrizte. Ma sem
tekinthető ugyanis állami színháznak, hol-
ott jelenleg az egy nézőhelyre jutó állami
dotáció valamivel már magasabb, mint a
nyugat-berlini operában.)

A létrehozott üzemi alkotmány jelentős

A Theater am Halleschen Ufer színészei és Peter Stein (balszélen) egy jelenet próbáját figyelik



demokratikus jogokkal ruházta fel a
színház valamennyi tagját, s rendszeressé
tette az információk, viták, megbeszélések
alkalmául szolgáló „üléseket"; a nyolc
évad alatt mintegy hatszázharminc ülést
tartottak, gazdasági és intellektuális
kérdésekről. (Ezek az ülések teljes
mértékben különböznek a nálunk ismert
án. Művészeti Tanács üléseitől. Ez utób-
binak a tapasztalatok szerint kevéssé van
befolyása a színházak konkrét működé-
sére.) Az üléseken pontos jegyzőkönyv
készül - ezek az ún. „protokollok" -,
melyet sokszorosítanak és szétosztanak,
hogy a társulat állandóan tájékoztatva
legyen a színház munkájáról. A színé-
szeknek lehetőségük van rá, illetve meg-
van a hatalmuk hozzá, hogy ellenszava-
zatukkal - többségi ellenszavazatukkal --
bármely produkció tervét megbuktassák.
Éspedig először is módjukban áll
megakadályozni, hogy a produkció egyál-
talán létrejöjjön, majd pedig azt is, hogy a
már kész előadás bemutatásra kerüljön,
holott hat-nyolc hétig próbálták, s mint-
egy ötvenezer nyugatnémet márkát for-
dított rá a színház. Ez a körülmény te-hát
nyomatékosan megkülönbözteti a
Schaubühnét a többi állami színháztól.
Egyenként dönthetnek afelől, részt vesz-
nek valamely produkcióban vagy sem, s a
szereposztási vitákat is a többlet-szavazati
elv dönti el. A felelősség sem egy-személyi;
valamennyi színészt megilleti, mintegy a
vétójoggal együtt. A felelősség
természetesen nem anyagi jellegű. Abban
áll, hogy a színpadon játszók felelősek a
nézőtéren ülőkkel szemben. Konkrétab-
ban, példával megvilágítva: ha mondjuk
valamelyik Schaubühne-előadás netán
félbeszakad s vita váltja fel, ez esetben a
színészek bármelyike közölheti -
amennyiben a többiek is a színpadon
vannak -, miért került erre sor, miért nem
folytatják az előadást.

Hírt adni e szépen megformált demok-
ratikus színházi modellről, nem éppen
hálátlan feladat. Jogosan támad fel azon-
ban a kétely : vajon működőképes az
efféle szabadság? Féléves ottlétem alatt
mindvégig foglalkoztatott ez a kérdés.
Nem mulasztottam el egyetlen alkalmat
sem, hogy üléseiken, próbáikon részt
vegyek: valamelyik titkukat kilesni, ki-
kutatni a disszonáns mozzanatokat. Ré-
mületemre s egyszersmind örömömre je-
len voltam azon az ülésen, amikor a szí-
nészek számon kérték Steinen valamely
hatalmaskodónak nevezett cselekedetét.
Zavarba jöttem. Nem vagyok szokva az
ilyesmihez. S a vita valóban vérre ment,

idegfeszítőbb volt bármelyik előadásuk-
nál. Később szünet lett, majd az
eredetileg napirendre tűzött témát
vitatták meg. A megbeszélést követően,
láttam, Stein odalépett ahhoz, aki miatt a
vihar kitört. Mint megtudtam, meghívta a
szüleihez hétvégére, hogy otthoni
környezetben beszélhessék meg a
konfliktust okozó helyzetet.

Szellemi szabadságjogok
Szerencsésen ellesett intimitás. Termé-
szetesen nem ezt fontos tudni erről a
színházról. Hanem, hogy kifejlesztette
színészei intellektusát. Minden színész,
egyenként, személyében érezhette, hogy
gondolkodásával vagy nem-gondolkodá-
sával felelős a színház minden mozzana-
táért, s a jövendő produkciónak már
legelső gondolatához is alkotó köze van.
Izgatottan lapozgattam a dramaturgián
el-helyezett vitajegyzőkönyveket. Archív
anyag. Nyolc esztendő alatt alig változott
a társulat személyi összetétele. Az
egymást követő produkciók rendjében
nyomon követhetően rajzolódnak ki az
intellektuális személyiségjegyek. Furcsa
érzés: mintha meglopnám őket. Csodála-
tos színészek, láttam őket a színpadon,
próbán. Hallgattam őket vitatkozni,
Orestest elemezni. Tudom, hogy öt esz-
tendőn át gondolkoztak közösen Shakes-
peare II. Richárdján. Az archív-lelet
mégis torokszorító. A papírlapok őrzik és
tanúsítják, nyolc év alatt miről mit
gondoltak, mikor mondtak butát, mi-kor
okosat. Valóságos „szellemi hagyaték" ez
itt: próbaleírások, próbafolyamatok
rögzítése, vitajegyzőkönyvek. S a
felhasznált szekunder irodalom; az
elvégzett penzumok, szemináriumi anya-
gok. Úgy tűnik, az egyes előadások a
meghatározott, szorosra zárt gondolkodási

folyamat egyes stádiumaiból szükségszerűen
születtek meg. Gorkij Nyaralók című műve
alapján készült előadásuk - Peter Stein
rendezése - egyik legkiválóbb
produkciójuk volt. Azt követően mutatta
be a színház Hölderlin Empedoklesét,
melyet Klaus Michael Grüber rendezett.
Vendégjátékra a kettőt lehetőleg együtt
vitték, mert a tematikai, illetve gondolati
ellentétpárban fontos szellemi mozgásra
vetült fény; arra a mozzanatra, miként
ingadozik a színészek figyelme a két mű
folyamatai között. A Nyaralók szerepeivel
a színészek erősen azonosultak, s
magának a szerzőnek, Gorkijnak a
szocializmusra leadott szavazatával,
tehát, a darabon belüli szocialista
tendenciákkal is. Az Empedokles viszont
ilyesféle kérdéseket vet fel: „isten a
nagyobb vagy az ember?"; „szabad-e az
emberi létet abszolútummá
megtennünk?"; „mi a viszonyunk a
természethez?"; Miféle gyönyörűséget
jelent a természet, s ha elveszítjük, mit
veszítünk el általa? - kérdi tőlük Hölder-
lin, s így fordul érdeklődésük egyik
„projekttől" a másik felé. („Projekten"
egy adott produkció megvitatásra kerülő
tervezetét, megvalósítási munkálatait s
magát a létrejött produkciót értik.) Úgy
vélik, ily módon tud az együttes, melynek
tagjai állandóan együtt dolgoznak,
mindig továbbmozdulni.

Politikai magatartásuk az évek során
megváltozott. Jelenleg már nem hisznek
abban, hogy valamely direkt módon részt
lehetne vagy kellene venniök a politikai
életben. Álláspontjukat Peter Stein fo-
galmazta meg a nyugatnémet rádióadó-
ban, a RIAS-ban, mely négyórás beszél-
getésre hívta össze a rendezőt érettségiző
diákokkal. A diákok főleg arról faggatták
Steint, miért hagytak fel korábbi po-

A Shakespeare's Memory próbáján. Jutta Lampe mint Titánia



litikai ambícióikkal, s miért nem adnak
teret a gondolatok színpadi párbajának. -
„Semmi kedvem a gondolatok össze-
csapását megjeleníteni a színpadon" -
feleli Stein. - „Ha képes lennék rá, hogy
közvetítsem a gondolatok összecsapását -
ha értelmesen, világosan és tárgy-szerű
realitással tudnék politikailag gon-
dolkodni, mégpedig úgy, hogy ez közben
azért némileg figyelemreméltó is legyen -,
akkor nem ezt a foglalkozást űzném, nem
állnék a színpadra, csak úgy, ordítani,
vagy nevetni, vagy a szerelmet ábrázolni,
meg a halált és efféle komikus, teljesen
általános témákat. Hogy miként megy
végbe a szerelem, miként a halál, ezt
mindenki tudja. Mindamellett, sajátos
módon, mégis ezek a színház főtémái ... A
politikai munka médiuma a szó, az írás,
nem pedig a gesztus, a mimika..."

A kérdésre, lemondtak-e korábbi erő-
teljes szándékukról, hogy megnyerjék a
proletárközönséget - Stein azzal a re-
zignációval válaszolt, mely, összefüggés-
ben a nyugatnémet és nyugat-berlini
baloldal politikai rezignáltságával, a
Schaubühne jelenlegi politikai-szellemi
arculatát is meghatározza.

- Tapasztalatunk szerint megnyerhető ez
a közönségréteg is, bár a közönség-
struktúrát nem tudjuk átszervezni. Amit
azonban el akarnánk e közönségrétegnél
érni, az csak egy nagy társadalmi folyamat
útján válik lehetővé, nem pedig egyetlen
színház individuális síkraszállásával ...
Csakhogy bizonyítgassuk, milyen
baloldaliak vagyunk, nem veszünk fel a
műsortervünkbe rossz darabokat, pusztán
azért, mert a munkásosztály úgynevezett
problematikájával foglalkoznak. Például
elmagyarázzák a kapitalizmus
ellentmondásait: itt vannak a ki-
zsákmányolók, ott az elnyomottak, a dolog
a következőképpen megy végbe, tessék,
szüntessétek meg. Kár az estéért! Első és
fő célom, színházat játszani. Ha
mindamellett gondolatok összeütközését is
közvetítjük, annál jobb... Korábban
optimistábban gondolkoztam - fűzi hozzá.

Korábban, még az első évadban. Az új
színház nyitóprodukciója Gorkij-Brecht
Az anya című előadása volt, melynek
címszerepére meghívták a nagy Brecht-
színésznőt, Therese Giehsét. Az óriási
sikerű előadással aztán majdnem le is
zárult berlini pályafutásuk: a még ez év
decemberében összeülő képviselőház
CDU-kisebbsége az új színház azonnali
betiltását, Berlinből való száműzését s

természetesen az állami támogatás azon-
nali megvonását követelte. Indokolás: a
Schaubühne az állampolgárok adójából
kommunista propagandát folytat. A
képviselőházi viszály oly éles lett, hogy a
kultúrszenátor, Werner Stein professzor
bejelentette lemondását, amennyiben a
várost az a szégyen éri, hogy politikusai
félelemből betiltják e színház működését,
mely pedig művészi rangjával máris je-
lentős elismerést vívott ki magának.
Fontos itt megjegyezni: az új színház nem
elsősorban forradalmi lendületű
előadásával váltotta ki a heves politikai
indulatokat, hanem, jellegzetes módon, az
ülésjegyzőkönyvekkel, melyek arról
tanúskodtak, hogy a színházban hetente
kétszer marxista szemináriumot tartanak, s
ezen nemcsak a produkció művész-
résztvevői, hanem a műszaki személyzet is
részt vesz. Az ülésjegyzőkönyv vala-
melyik hányódó példánya egy CDU-
képviselő kezébe került, aki, mi sem ter-
mészetesebb, visszaélt a színház „nyi-
tottság"-elvével, s ipari kémkedése köz-
ben ellesett ismereteiből fegyvert ková-
csolt: a képviselőház előtt a Schaubühne
alkotmányellenes magatartását bizony-
gatta.

A vihar végtére is elült, Steinék ma-
radtak, s az állami támogatást is maradék-
talanul folyósították számukra. Létük
komoly veszélybe többé nem került, no-ha
a jobboldali sajtó rendszeresen vörösözte
le őket. Pályafutásuk során magas művészi
színvonalra dolgozták fel magukat,
szándékuk, irányuk a néhány gyengébben
sikerült előadás ellenére - vagy ezek által
még inkább - élesen rajzolódik ki.
Társadalmi elkötelezettségüket Stein így
fogalmazza meg: „Korlátlan egoiz-
musomban úgy vélem, a színháznak a le-
hetséges teljes közönség előtt kell érvény-
re jutnia. Munkánknak oly meggyőzőnek s
igaznak kell lennie, hogy mindenki
követni tudja azt, amit a test, a fizikai
jelenlét kifejez. Ez a színházi emberek
abszolútumigénye." Morális, politikai,
művészi magatartásuk a szellem lázából
született.

VINKÓ JÓZSEF

Boris Vian, a drámaíró

„Ha megismernek végül, félreismernek
majd" - jegyezte meg keserűen nem sok-
kal a halála előtt Boris Vian, s félelme
nem volt alaptalan. Amikor 1959-ben
szívrohamban meghalt, a közönség több-
nyire csak a Köpök a sírotokra című, ame-
rikai néger író álnevén írt botrányos re-
gény rejtelmes fordítóját, a legendás
Saint-Germain-des-Prés dzsessztrombi-
tását, valamint a kormányzat által több-
ször betiltott Dezertőr című antimilitarista
sanzon szerzőjét látta benne; a pá-rizsi
diáknegyed fenegyerekét, amolyan
„második Cocteau"-t.

Aztán szárnyára kapta a világhír. Mo-
nográfiákat írtak róla, kötelező tananyag
lett az egyetemen, stílusát professzorok
tanulmányozták, megtudtuk, hogy nem-
csak regényíró, dzsessz-zenész és sanzon-
szerző, de képzett mérnök, műfordító,
újságíró, zenekritikus, festő és filmszí-
nész is, s hogy látszólag felelőtlen élni és
játszanivágyása mögött a háború utáni
francia ifjúság életérzése, világnézete
tükröződik. Vian mítosszá vált, ahogy a
Magazine Littéraire írta, „az utóbbi
évtizedek francia irodalmának
legnagyobb mítoszává".

S miközben mindenki ismerni vélte,
továbbra is ismeretlen maradt. Akárcsak
Beckettnél, a divat az ő esetében is két-
éltű egzisztenciát teremtett; neve foga-
lommá, korjelenséggé alakult, az írót
mégsem ismerték, műveiről mindenki be-
szélt, holott többségüket nem is olvasták.

*

Így van ez drámáival is. Jóllehet neve
állandóan ott szerepel Jarryé, Adamové és
Ionescoé mellett, s színműveinek
posztumusz kiadása biztos könyvsiker, a
viani dráma még felfedezésre vár, ha-
zájában éppúgy, mint külföldön. Már csak
azért is, mert e drámák az életmű szerves
részét alkotják, s nemhogy ellen-tétben
nem állnak a regényekkel, de egyenesen
azok folytatásának tűnnek. Ahogy sötétül
ugyanis a regények univerzuma, egyik
műtől a másikig, ugyan-úgy válnak
komorabbá a drámák is. Az embert
körülvevő világ egyre bonyolul-


