
világszínház
merő vállalkozásnak tűnt, és színházunk
eddigi munkájának elismerését jelenti,
hogy szakmai körökben is jó visszhangra
talált. Ami a Sarkadi-novella megzenésí-
tését illeti, mint rendező, csak a szövegből
és a muzsikából indulhattam ki. A
Sarkadi-prózának azok a vonásai,
amelyek sötétebb regisztereket is megüt-
nek, ebből a műből hiányoznak. A darab
szövegében és zenei anyagában egyértel-
műen komédia, s az, hogy a váratlan ven-
dég milyen nehéz és komikus helyzeteket
teremthet, különösen, ha a vendégek fo-
gadására a család nincs anyagilag felké-
szülve, a gyerekek számára is jól ismert
szituáció. A feladat a színészek számára
szokatlan volt; a társulatnak az a része,
amely a prózában jól helytáll, most kény-
telen volt a játékosság módjában és idő-
tartamában a zenéhez igazodni.

- A szezon utolsó bemutatója két egyfelvo-
násos volt, mindkettőt Bohák György rendez-
te. Az egyik Horgas Béla játéka a Ciki, te
boszorkány, a másik Csukás Istvántól a

Pintyőke cirkusz, világszám. Horgas Béla
tehetséges költő, ismeri a gyerekek világát, a
Cikiben is sok az érték, és erőteljes benne az a
fajta jelképrendszer, amely közel álla gyermeki
fantáziavilághoz. Az előadás azonban he-
lyenként nyersnek és kidolgozatlannak tűnt,
nem mindenben sikerült az eredetileg rádió-
játéknak írt művet sgínpadivá gyúrni. Csukás
István játéka színvonalában elmarad Horgas
Béláétól, ezen a darabon még sokat kellett
volna dolgozni. Hosszú és erőltetett az expo-
zíció, maga a cirkuszi műsor pedig, amely tu-
lajdonképpen az előadás csúcspontja, meg-
lehetősen sivár. Különösen a bohóctréfa
gyönge.

- Arról a kísérletünkről, hogy két egy-
felvonásost kívántunk bemutatni, szóltam
már. Úgy érzem, a kísérlet abból a
szempontból is sikerült, hogy a gyerekek
érdeklődése a második darabnál sem
lanyhult, sőt azonos intenzitású maradt.
Ami a Csukás-darab cirkuszi betétszámát
illeti, hadd jegyezzem meg: szakemberek
véleménye szerint cirkuszi tréfát
létrehozni az egyik legnehezebb feladat.
A szezon végén bemutatott egyfelvoná-
sosok kiteljesítéséhez még további inten-
zív munka szükséges. Egyébként más
produkciónál is az lenne jó, ha a kidolgo-
zott előadást a huszadik alkalom után né-
hány próbával felfrissíthetnénk. Ez na-
gyon hasznos lenne, s úgy gondolom,
nemcsak a mi színházunkban. A követ-
kező szezonban ilyen módon is szeretném
biztosítani a továbblépést, hogy újabb
előadásainkra az elképzelések és a
kivitelezés színvonalának egysége legyen a
jellemző.

TARBAY EDE

Dorman
gyermekszínháza

Az előadások végén papír és ceruza várja
a közönséget, elsősorban a legkisebbeket,
hogy fenn az emeleti társalgóban képpé
fogalmazzák élményeiket; mind-azt, amit
az imént a Bedzini Gyermek-színház
színpadán láttak. Ezek a rajzok és kusza
betűkkel írott levelek nemcsak a
műsorfüzetek részei, hanem az előadások
megértésének dokumentumai is, s szinte
beleépülnek a színház mindennapi életébe.

Jan Dorman, a Bedzini Gyermekszín-
ház megteremtője, éltetője és lelke azon
kevesek közé tartozik, akikre nemcsak
koruk, hanem élettapasztalatuk miatt is azt
mondhatjuk: bölcs ember lehet. Érzé-
kenyen figyeli a világot, a világban ön-
magát, az embereket, akik között él, akik
között mindent megélhetett. Azt mondják
róla, előadásaiban fel-felbukkan egy-egy
tárgy az Auschwitzi Múzeum tárgyai
közül, mert nemcsak emlékezni, hanem
emlékeztetni is akar Európa történetének
leghosszabb éjszakájára. Mert hosszú
éjszakák ugyan voltak, de ilyen, egész
földrészünket átfogó csak egy, ez benne és
azokban, akik átélték, még elevenen él;
annyira elevenen, hogy figyelmeztetni
kényszerülnek azokat is, akik akkor még a
világon se voltak.

Dorman olyan sajátos, a világon talán
egyedülálló gyermekszínházat hozott lét-
re, ami asszociációkra, kollázs-drama-
turgiára épül. Ugyanakkor - erről is be-
szélni kell - színházában a színház szó
különösen erős hangsúlyt kap. Nem
annyira drámai műveket visz színpadra,
mint inkább irodalmat fogalmaz szín-
házzá, színházi előadássá. A gondolat nála
szövegből és szituációsorból, néha ezek
konfliktusából bomlik ki, s ez a gondolat,
mint egy tudatosan épített színházi életmű,
bemutatóról bemutatóra mind teljesebbé
válik, korosztályról kor-osztályra egyre
mélyebbre hatol. Az indulat Dorman
színházában formai domináns, a
kollázsként használt, többnyire klasszikus
szövegek ezt az indulatot fokozzák fel a
tartalom minél pontosabb megértése
érdekében. Dorman tehát nem illusztrál,
hanem konstruál, ezért

mertem a bevezetőben teremtőnek és
éltetőnek nevezni.

Hogy mindez mit jelent, elég lenne
egyetlen példára hivatkozni, A Boldog
Herceg előadására. A feltételezetten min-
denki által ismert, vagy ha nem, megis-
merhető - a műsorfüzetben teljes terje-
delmében közölt - Oscar Wilde-mese
mindössze ürügy ahhoz, hogy ellenpont-
ként Brecht-darabokból, így a Kurázsi
mamából és Beckett Godot-jából mutasson
be részleteket. A Boldog Hercegből mind-
össze mondatokat hallunk, ugyanazokat a
kezdő sorokat: „Egy oszlop tetején,
magosan a város fölött állt a Boldog
Herceg szobra. Tetőtől talpig arany bo-
rította, vékony, finom lemezekben, két
ragyogó zefír volt a szeme, s hatalmas
rubin piroslott a kardja markolatán."

Mindezt egy Oscar Wilde külső karak-
terére hasonlító színész olvassa fel, aki
időnként keresztülmegy a színen Oscar
Wilde-i jelmezben, fején hol egy díszes
női tüllkalappal, hol katonasapkával, hol
a saját kalapjával. A színpadi játéktér
kettős rétegét - a már-már desztillálttá
stilizált, elsivárosított beckettit „Ő, azok a
szép napok!" módján beásott szereplőkkel
- és a kellékeiben rusztikusan naturális
brechtit ő köti össze vándorlásával, a
mesét örökké újrakezdő felolvasásával.

Ez az előadás -. természetesen - nem a
legkisebbeknek szól, hanem a tizenéve-
seknek, akik a meséből éppen átlépnek a
valóságba - s ebben találhatjuk Dorman
színházának egy másik, érdekes, figye-
lemre méltó elemét. Ő ugyanis kaput nyit
a gyermeknéző számára a kor eleven
felnőtt-színháza felé, fogékonnyá teszi
őket mindarra, amiről teljességében majd
egy felnőtteknek szóló Brecht-előadás
beszélhet, vagy Beckett, Jevgenyij Svarc,
Bulgakov, Max Frisch, Peter Weiss. A
Dormanon felnőtt közönség, ez szinte
bizonyos, nem az operett-világba mene-
kül majd, hanem feleletet vár a színháztól
életének legnyugtalanítóbb, megoldatlan
kérdéseire.

Dorman ugyanilyen sajátos, „dorman
nyelven" más gondolatokat közöl a leg-
kisebbeknek. Még leghagyományosabb-
nak nevezhető bábelőadásaiban is már az
ötvenes évek közepén szétfeszítette a
megszokott kereteket, a paravánt csak
rögtönözte, és színészeit elő-előléptette
mögüle, hogy színpad és nézőtér kontak-
tusa ne csak ember és bábu, hanem néző,
színész és bábu - pontosabban ember és
ember és ember - együttélésére épüljön.
Dorman színházában ugyanis a bábu a



is, de ismertté. Ez a szövegkollázs mégis
érthető, mert a gondolatok, a mondatokká
összeállt szavak érthetőek a legkiseb-
beknek is. És érthető mindaz, ami a sze-
mük előtt történik: az, ahogyan a kecske-
gidaformájú ördögfióka megszelídül és
leveti álarcát, mihelyt megszerezte a meg-
kívánt játék lovacskát és játszani kezd
vele. Először durván, majd egyre tisz-
tábban, egyre emberibb módon. Es
ugyanez történik a medvével is. De mi-
helyt emberekké válnak, érzelmeik is
differenciálódnak. A fehér-bohócot, aki
nemrég ördögfióka volt, rákényszerítik
egy gólyalábra. A gólyaláb először nyűg,
de játékszerré válik abban a pillanatban,
amikor uralkodni tud rajta, hogy aztán
hirtelen, egy agresszív ingerre, az
agresszió eszközévé váljon: üt vele az
Ember.

A Lovacska-előadás szertartásjellegét a
mozdulatok is aláhúzzák, így a játék ló
felmutatásai, áldozattá válásai, az állatok:
a kecskegida-ördögfióka és medve átvál-
tozása, emberré válása; a Kurá zsi mama

embersiratása s a játékot záró hozsanna-
kórus, ami az emberség megdicsőítése.
Ebbe a szertartásba szinte észrevétlenül
vonja be Dorman a legkisebb nézőket;
nemcsak szemlélő, hanem cselekvő jelen-
levőkké teszi őket akkor, amikor az ör-
dögfiókából emberré lett szereplő Candide
elhajított csákóját a fejére teszi, s mintha
tükörbe nézne, az egyik gyerek-néző
szemébe tekint.

Oscar Wilde Boldog Hercege a Bedzini Gyermekszínházban

Dorman a Lovacska-előadásban gyűlö-
letről és szeretetről, emberi és embertelen
kapcsolatokról, agresszióról és megszelí-
dülésről beszél, de úgy, hogy szinte
egyetlen pillanat alatt lendíti át szereplőit
az egyik végletből a másikba. Ebben a
végletes fogalmazásban a színpadi igaz-
ságot mégsem rúgja fel, mert a szöveg-
mondás és játék ritmusának felfokozásával
olyan mennyiségi felhalmozódást, fe-
szültséget teremt, ami szükségszerűen csap
át más emberi minőségbe: a jó rosszba, a
rossz jóba.

De Dorman azt is tudja, hogy ennek a
játéknak csak akkor van jó kontaktusa a
gyerekekkel, ha a nézők számát minimá-
lisra csökkenti. A bedzini színház színpa-
dára építi tehát a miniatűr nézőteret és
játékteret, a cirkuszi sátrat, amelyben
mindössze hetvenöten foglalhatnak helyet.
Nekik játszik tizenegy színész, értük
dolgoznak azok, akiket nem láthatunk : vi-
lágosítók, hangtechnikusok és zenészek.
Nem kicsi létszám ez, de Dorman mégis
vállalja, mert itt is - mint minden más
előadásában - elsősorban a tudati hatás
érdekli.

Gondolkodásának, gondolatmenetének
sokrétűségére jellemző a Hány óra?

előadása is. A darabnak, Zbigniew Woj-
ciechowski bábjátékának ősbemutatója
Krakkóban volt, a Groteska Színházban.
Az eredetileg maszkos játék itt teljesen
átalakult, eredeti formájának nyoma sincs.
A színészek belisztezett arca, rejtő-színes,
katonai ruhákra emlékeztető bohócjelmeze
külső karakterüket éppúgy összemossa,
mint színészi egyéniségüket. A társulatnak
egyetlen tagja lép elénk premier plánban: a
tábornok, aki háborúra készül. A háború
két gyereket szakítana el egymástól, egy
születő gyerek-szerelmet veszélyeztet. A
legény és leány biedermeier órák
porcelánfiguráira emlékeztetnek; nem
bábuk, csak miniatűr szobrok, és mégis
eleven emberek, akik-kel együtt érzünk,
együtt félünk, együtt örülünk. Kettőjük
miatt lázadnak fel az órák, a clownok,
miattuk akarják meg-hiúsítani a háborús
készülődést, a had-üzenet nélküli háborút.
Ezek a clownok, ha órák, arcuk elé
óraszerkezetre emlékeztető rácsot emelnek,
meghatározott ritmusban mozognak és
mondják hol kórusban, hol párbeszédre
bontva szövegeiket. De ez a rács nemcsak
óraszerkezetet jelez, hanem - a felnőtt néző
tudatában - a hatalmi mechanizmus
szimbóluma is, s a rács mögötti emberek
ennek a mechanizmusnak a foglyai. Ha
kell, parancsszóra katonává válnak, s a kő-

színész jelenlétében is az marad, amiért
színpadra került: ember, még akkor is, ha
mozdulatlanul fekszik előttünk. Soha,
egyetlen pillanatra sem válik halott
anyaggá, hanem - végső esetben - halott
emberré, mert a játékos, a színész testi
jelenlétében is egy másik embernek te-
kinti a bábfigurát, játékával ezt a viszonyt
tudatosítja bennünk.

Ezeknél a korai, majdhogynem har-
minc évvel ezelőtti előadásoknál sokkal
izgalmasabb a színház Lovac ska című har-
mincperces színpadi szertartása. Örömmel
használom ezt a kifejezést, mert meg-
találni benne azt, ami a legősibb színházi
előadások és mai szertartások lényege: a
katartikus, megújító megtisztulást. Eb-ben
a játékban minden mozdulat a helyén van,
minden mozdulatra mozdulat rímel,
minden szereplő a szemünk láttára válto-
zik, alakul, formálódik át. Előttünk bom-
lik ki a gondolat: játsszunk, szeressünk
játszani, mert a játék, ha jó, megszelídít-
het minket, emberré tehet. A kiinduló-
pont a valóság, a gyermek és az eleven ló
kapcsolata, ez lendül át az áttételesbe, a
gyermek és a játék ló viszonyába, hogy a
zárásban a beteljesedéshez, egy még át-
tételesebb gondolathoz jussunk el: az
alkotó ember megdicsőítéséhez. A játék
textusa jórészt ismeretlen a legkisebb né-
zőknek: népi mondókák között Shakes-
peare, Brecht, Voltaire dialógusai buk-
kannak fel, válnak, ha töredékesen



nyörtelen valóságban masíroznak, üte-
mesen ismétlik a kiadott parancsokat, s
szinte a szemünk láttára változnak át em-
bernagyságú, ormótlan, keljfeljancsikra
emlékeztető bábukká.

Az Európa múltjára emlékező Dorman
színpadképében is - mint szinte minden
előadásában - megfogalmazza kemény
antifasizmusát, a háttérre festett óramárkák
között hangsúlyosan elhelyezett, két S-sei
kiemelt SchaffhauSSennel éppúgy, mint a
Made in Germanyvel. Ugyanerre az
állásfoglalásra rímel a Fatalista Jakab
ifjúsági előadása, a krétával falra írt,
horogkeresztté átalakított X betű Nixon
nevében.

A Fatalista Jakab-előadás alapja - való-
ban csak alapja - Diderot dialógusregénye,
pontosabban annak Úr-Szolga viszonya és
konfliktusa, olykor lappangó, olykor
nyilvánvaló ellentéte. Kettőjük
abszurditásba hajló cselekménysorozatába
játszatja be Dorman a játéktéren kívülre
száműzött Apáca-figurát, Diderot másik
regényének címszereplőjét. Mind-az, amit
a hatvanperces játékban látunk, az író-
rendező személyes vallomása az
emberiség tragikomikus embertípusairól,
önmagáról, munkájáról s magáról a mű-
vészetről is. Jakab, a szolga, aki khaki-
színű zubbonya hátán az atomháború el-
leni tiltakozás jelét viseli, ugyanúgy fo-
goly, mint az Úr, ez az alkatában és vá-
lasztékosságában egyaránt Oscar Wilde-ra
emlékeztető jelenség. Külső vonásait A
Boldog Hercegtől kapta, míg az Apáca
ruháját Kurázsi mamától örököl-te,
mindössze valószerűtlenül nagy, ma-
dárszárnyakra emlékeztető hófehér apá-
cafőkötője jelzi, hogy másról, a diderot-i
figuráról is szó van. Párbeszédek és mo-
nológok váltakoznak, kiéleződő konflik-
tusok és az erő pozíciójának cseréi, s eze-
ken át jutnak a szereplők a felismeréshez:
végleges bezártságuk tudatához, és ah-hoz,
hogy nincs mód a menekülésre. A
tragikomikus játék Estragon és Vladimir
párbeszédének első mondataival zárul,
azaz megtévesztő módon, többszörös
filozófiai szaltó után, Dorman mintha csak
így summázná a látottakat: „Nem tettem
mást, mint bemutattam Önöknek egy
előjátékot Beckett Godot-jához." Ez az
utolsó gesztus azonban félrevezető: sokkal
többről volt szó!

Mint ahogy más, több pozitív gondolat
van Galczynski A kávédaráló című
meséjéből készült előadásban, mint az
eredeti műben. A magától megmozduló
kávédarálónak itt nyoma sincs, annál in-
kább az emberség, a tisztaság, a tiszta

emberi munka egész világot, világunkat
összefogó erejének. Már a díszletkép
egyik eleme is ezt jelzi: a világ fővárosait
jelképező, karakterisztikus épületeinek
kollázsa: a Práter óriáskereke, a moszkvai
televíziótorony, a londoni parlament, az
Eiffel-torony és így tovább. A színház
jubileumi hetének érdekessége volt, hogy
ezt az előadást két színház játszotta:
Dormané és az Opolei Bábszínház,
mindkettő Jan Dorman rendezésében. A
mesének mindkét változata ugyanarra a
dormani dramatizálásra, szcenikára és
színészmozgatásra épült, de a két társulat
összetétele, a színészek, az együttesek
karaktere és - feltehetően - a közvetlen
környezet: a közönség és a város is meg-
határozó eltérésekhez vezetett. Az opo-

leiek játéka és jelmezei ugyanannak a szi-
tuációsornak paraszti vetülete volt, míg a
bedzini városi, kispolgári. Ugyanilyen
eltérés mutatkozott A zöldszakállas hajó két
előadása között is: az Újvidéki Báb-
színház társulatának elegáns, gazdag,
szinte nagypolgári színpadképével és jel-
mezeivel ellentétben a Dorman-színház
kopott, szegényes, a századvégivel össze-
ütköző mai világot idézett föl, holott a
darab Majo Djurovics fantáziajátéka -
mindkét esetben azonos szövegre épült,
azonos szituációsorra, „történetre". De a
kettősség még jobban aláhúzta az alap-
téma - hogyan menekül egy magányos
gyerek a maga teremtette képzeletvilágba
- „időtlenségét". Ennek a két darab-nak -
A kávédaráló és A zöldszakállas hajó

Jelenet A Boldog Herceg Dorman rendezte előadásából



- megduplázott előadása arra is ráirányí-
totta a figyelmet, ami a Dorman-társulat
kialakult stílusának meghatározója: Dor-
man kollektív színházat teremtett
Benzinben, együttese instrukcióit a lehető
legnagyobb pontossággal, már-már egy
mechanizmus biztonságával valósítja meg
előadásról előadásra. Ez a pontosság és
biztonság szövegmondásban a gyerekek
kiszámoló-mondókáira emlékeztet, s a
játék ugyancsak a gyerekjátékok - mint a
„Kinn a bárány, benn a far-kas" -
mozgásismétlődéseire. Mindezzel olyan
indulati töltést ad a színpadi cselekvésnek,
ami a néző érzelmére és - mert a színpadi
szituáció gondolati tartalmat fejez ki -
értelmére is hat. Ez a kettősség valósul
meg maradéktalanul előadásaikban, s ez
az, ami mássá teszi az önmagában
ugyancsak jó opolei és újvidéki előadást.

A zöldszakállas hajó zárójátéka - vagy
inkább szituációja - különös erővel sűríti a
Dorman-színház újra és újra fogalmazott
alapgondolatát, humánumát. A hat-
vanperces előadás végén a lemeztelenített
gonosz bohóc helyén - aki eddig a kisfiút
körülvevő felnőtteket irányította - egy
emberre csak emlékeztető mechanikus
gépezet, lélektelen figura marad. Erre a
gépezetre támadna első indulatában a
gyerekszereplő a gonosz bohóc agressziós
eszközével, a kalapáccsal, de a mozdulat
megakad, helyette kis bábfigurákkal
fordul ellene, azok tisztaságával, a játékos
és bábos, bábjátékos hagyománnyal, a
Dorman-színház múltjával, amitől, úgy
látszik, maga Dorman sem tud végleg
elszakadni. Talán azért sem, mert erre az
elszakadásra - szinte azt mondhatnánk -
korunk kényszerítette, korunk miatt kellett
progresszív, agitatív, értelemre és
érzelemre egyaránt ható színházat
csinálnia; mert csak így tud harcolni a
bennünk lappangó, hétköz-napi életben is
ki-kibukkanó erőszak, igazságtalanság
minden formája ellen. Nem kevesebbért
teszi ezt, mint azért, hogy Európában
európai ember módján éljünk és
gondolkozzunk. De ne csak
gondolkodjunk és éljünk, hanem higgyünk
is az emberségben, ahogy ő hisz, aki az
előcsarnokban a festőállványra tett
hófehér vászonra a jubileumi héten nap
mint nap maga tűzte fel a vendégeket, ki-
csiket és nagyokat köszöntő egyetlen,
eleven rózsát.

SAÁD KATALIN

A színészi személyiség
dimenziói

Peter Stein
és a nyugat-berlini Schaubühne

A Schaubühne am Halleschen Ufer szer-
vezeti formájával, működési módozataival
a SZÍNHÁZ 1979/12. számában
részletesen foglalkoztunk. Az elmúlt évek
során a legfontosabb Stein-rendezésekről
is beszámoltunk a lap különböző
számaiban. Ezúttal azt a kérdést próbáljuk
körüljárni, miként látja Peter Stein a
színház helyzetét a mai világban, és mi-
lyen szerepet szán színházában a színész-
nek. A Theater Heute 19791. száma interjút
tett közzé, melyet a Basler Zeitung készített
a Schaubühne svájci vendégjátéka
alkalmából. A lap munkatársa, Beatrice
Schlag mindenekelőtt arról faggatta Peter
Steint, van-e még értelme a szín-házi
médiumnak ?

„A magam részéről lángoló igennel
válaszolok - mondja Stein. - Nekem mint
magánembernek rendkívül fontos, hogy
színházi tevékenységet folytathassak."

Véleménye szerint ez az egészen
különleges, csak az emberre jellemző
tevékenység a politikai és társa-dalmi
fejlődés keretei közt elsatnyult. E
veszélyes jelenséggel nagyfokú intenzi-
tással kell szembeszállni, mert azokat az
elképzeléseket, melyek a színházról mint
szervezeti egységről és hatóeszközről
kialakultak, a tizenkilencedik század
végén a kispolgárság gondolatvilága
iszonyatosan leszűkítette és hamis irányba
vitte tovább. A színház felszabadító és
tanító lehetőségei is kizárólag abban
rejlenek - jelenti ki Stein -, hogy előmoz-
dítjuk az emberben (mégpedig nem vala-
mely politikai vagy esztétikai rendszer-re
vonatkoztatva) azokat a készségeket,
melyek fogékonnyá teszik a színházi gon-
dolkodás és érzékelés számára. Stein azt
tartja legfontosabbnak az emberben, hogy
képes az ellentmondások átgondolására és
érzékelésére, s abban a helyzetben van,
hogy kitalálhat önmaga számára egy
advocatus diabolit. A színházra
vonatkoztatva: tökéletes boldogságának
pillanatában szívszorítóan gyötrelmes
őrjöngésben törhet ki, mert ez a szándéka.
Vagyis: kormányozni tudja
állapotváltozásait. Színházi eszközökkel
avatkozhat be saját eleven közérzetébe.
Stein szerint ez minden színházi tevé-

kenység alapja. Látni, amint egy színész -
aki nyilvánvalóan tökéletesen más, mint
aminek a színpadon megjelenik - abban a
helyzetben van, hogy mindezt biztosító
háló és bűvésztrükkök nélkül be tudja
mutatni - hirtelen megérezzük, a színész
él. „Ezért aztán szilárd meggyőződésem
szerint - vélekedik Stein - nagyon is
fontos továbbfejlesztenünk az embernek
azt a képességét, hogy egyidejűleg látni és
érzékelni tudja az élet ellentmondásait,
mert csak így érezheti meg önmagában a
létezés bizonyos fokú teljességét. Ezt kell
fokoznunk, megtanulnunk és megtaní-
tanunk, még akkor is, ha csak kevés em-
berben van képesség erre. E döntő le-
hetőséget például mindig kirekesztik a
politikai vitákból: az egyes ember nincs
többé abban a helyzetben, hogy elképzelje
magának a többiek pozícióját. Ily módon
meg is szűnik élni."

Az újságírónő megkérdezte, vajon a
televízió nem teszi-e mindinkább lehe-
tetlenné ezt a bizonyos gondolkodási - és
érzületi módot? Stein, „reakciós
kultúrpesszimizmusára" hivatkozva, e
problémáról úgy vélekedik, hogy annál
inkább arra kell koncentrálnia magát a
színháznak, ami legőseredetibben a sajátja, s
minden egyébre kisebb súlyt kell
helyeznie. Ennélfogva például a közvetlen
politikai szférába egy olyan tisztán tech-
nológiai médium, mint amilyen a tele-
vízió, direkt módon sokkal jobban és
hatékonyabban szólhat bele, mint a szín-
ház.

A kontaktuséhség színháza

Némelyek kontaktusszükséglete nagyobb
a megszokottnál. Ez azt jelenti, hogy az
emberi együttlét begyakorolt formáit nem
érzik elég intenzívnek ahhoz, hogy az
érintkezés, sőt esetleg a találkozás

számukra nélkülözhetetlen élményét
megtalálhassák e formák között. Ilyen
Stein és ilyenek legfontosabb színészei,
Edith Clever, Bruno Ganz, Jutta Lampe.
(Ganz 1974-ben kivált a társulatból. Azóta
kizárólag filmszerepeket vállal. A
Schaubühnétől való megválása mind
benne, mind Peter Steinben nem gyógyuló
seb - miként ez különböző
megnyilatkozásaikból kitetszik.) Kézen-
fekvő tehát, hogy a színháznak kellett az-
zá a fórummá válnia, ahol az emberi kap-
csolatteremtésre irányuló fokozott igé-
nyük kielégülhetett. Stein úgy tartja ma-
gáról, legfontosabb képessége, hogy „be-
le tud feledkezni valamely lény szemlélé-
sébe". Majd pontosítja: „egy színész


