
- 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



Peter Stein próba közben

szemlélésébe". A színháznak egyébként is
mindig az volt a legfőbb vonzereje
számára, hogy ezen a helyen minden za-
varó és szükségtelen következmény nélkül
nézni lehet valakit.

Annak a színháznak a középpontjában,
mely Peter Stein körül kialakult, a színész
emberi személyisége áll. A színész fejlődését
az mutatja, milyen mértékben válik
alkalmassá arra, hogy saját személyiség

jegeiből formálja meg a játszott alakot. A
Schaubühne-színésznek mindenekelőtt azt
kellett megtanulnia, hogy a szereppel
éppúgy konfrontálódjon, mint valamely
másik emberrel, s a szereppel való
azonosulás útja minden esetben a saját
magával való konfrontálódás legyen.
Tanulságosnak találtam egy bírálatot,
melyet a Stein-színház egyik politikai
ellenfele - a nyugat-berlini rádió-adó, a
SEB jobboldali beállítottságú szí-
nikritikusa -- beszélgetésünk során a kö-
vetkezőképpen fogalmazott meg: „El-
ismerem, hogy tehetséges színészek. De
semmit nem változnak! Nézze csak meg a
Tasso vagy az Ahogy tetszik fotóit. Jutta
Lampe ugyanúgy néz ki nyolc évvel
ezelőtt, mint most. Es ugyanabban a
stílusban játszanak egy Goethét, mint egy
Shakespeare-t vagy akár egy mai da-rabot."

A megfigyelés kiváló és sajátos módon
útmutatóul is szolgál, miként közelíthető
meg e színházi jelenség. A bírálat ama
színházi igény jegyében fo-

gant, mely a színész „fejlődését" a trükkök
és fogások mind teljesebb elsajátításában
látja, a mesterségbeli tudást azon méri le,
hányféle "stílusban" tud egy színész
játszani; ez a szemlélet a színháztól a
minél tökéletesebb mimikrit várja el.

Stein viszont azt kívánja színészeitől,
hogy saját egyéni tulajdonságaikat természe-
tes módon juttassák érvényre a játszott
szerepben. A fenti bírálat szerinti „ugyan-
az" - vagyis : a színészi individuum „nem
változó" adottságainak konzekvens be-
építése az egyes szerepekbe - gazdagabb
játék- és szituációvariációkat tesz
lehetővé, mint a szokásos ábrázolási mód.
Ez a színészi hozzáállás lehetővé teszi,
hogy a színész ne üresedjék ki - hiszen ez
csak a személyiség kiüresedésével
párhuzamosan következne be -, sőt, éppen
ellenkező irányba hat: a szerep
túldimenzionált életlehetőséggé tud válni.
A szerep révén a játszó színész emberi
személyiségének valamelyik aspektusát a
lehető legteljesebben kiélheti, s eközben
az ez irányba mutató karakter-jegyei a
végletekig fölerősödnek. Mint-hogy
azonban a színésznek az a feladata, hogy
konfrontálódjon a szereppel --tehát
konfrontálódnia kell a benne meg-lévő
adottságokkal is, melyek most, eb-

ben a felnagyításban mintegy mikroszkóp
alatt megfigyelhetők. A színész te-hát nem
valamely tőle idegen szerepet játszik,
hanem mindig a saját lehetséges -
ennélfogva valóságos - variációit, s
mindig a számára valóban lehetséges vi-
szonylatokba kerül, a számára lehetséges
alternatívákkal és partnerrel, illetve
partnerekkel szembesül.

Színpadi létezés a valódi élet helyén

Két adott színész privát emberi kontak-
tusában valószínűtlenül gazdag lehető-
séget jelent, hogy az adott darab igénye
szerint személyiségük más és más
aspektusában kerülnek kapcsolatba egy-
mással. Hogy feltételezésemet szemléle-
tessé tegyem, megemlítek néhány példát,
milyen szerepviszonylatokban ta-
lálkozhattak ugyanazok a színészek a
legfontosabb Stein-rendezések során.

Edith Clever és Jutta Lampe az Ármány
és szerelem Miller Lujzája és Lady
Milfordjaként; a Tasso Sanvitále gróf-nője
és Hercegnőjeként; a Peer Gyntben mint
Aase és Solveig; a Nyaralókban Var-vara,
az ügyvéd felesége és az orvosnő Maria
Lvovna. A két színésznő kapcsolata a
barátság és rivalizáció végletei között e
szerepekben a lehető legszélesebb skálán
mozoghatott.

A hagymamonológ a Peer Gyntben (Bruno Ganz)



Edith Clever és Jutta Lampe a Tasso című
előadásban

Bruno Ganz és Werner Rehm Tassó-
ként és Antonio államtitkárként kerültek
szembe egymással a Tasso-előadásban, a
Kleist álma Homburg hercegéről című
Schaubühne-változatban pedig mint
Arthur herceg és Hohenzollern gróf.
Kapcsolatuk a Tassóban barátságnosz-
talgiával átszőtt kemény és kegyetlen fér-
firivalizáció, a Kleist-mű pedig a ba-
rátságot mint szövetséget kínálja fel a po-
rosz katonai drill szorításaival szemben.
Ugyanezen két előadás során Bruno Ganz
Peter Lührrel szembesül - aki a Tassóban
II. Alfonzot, Ferrara hercegét, a Hom-
burgban a brandenburgi választófejedelmet
játssza -, hogy a művész és a hatalom
viszonyában a művész helyzetének
kétséges alternatíváit kóstolgassa.

E viszonylatok az élet alaprelációi.
Mégis, ha megfigyeljük e színészek hét-
köznapi magatartását, egymás közti ma-
gánérintkezését, ezt halványnak, majd-
nem élettelennek, és mindenképpen „má-
sodlagosnak" találjuk ahhoz képest, hogy
milyen intenzíven vallottak szerepeikben
saját legbensőbb, eleven kapcsolatteremtő
képességeikről és vágyaikról. Kérdésemre,
miként lehetséges ez, Edith Clever ekképp
válaszolt:

„Ami Jutta és énközöttem van, a
színpadi tapasztalatokból táplálkozik.
Annak, ami minket mindnyájunkat
összetart, egymás felé vagy egymás ellen

fordít, egyaránt a színpadi történés a
forrása és nem fordítva ... A színpad az
egyetlen hely, ahol közölni tudjuk ma-
gunkat . . . Mert mindnyájan mélységesen
bizonytalan emberek vagyunk, s e
bizonytalanságérzetünket mélyen átérez-
zük . . . A hiányt, a fogyatékosságot ben-
nünk ... Fogyatékosak vagyunk ..."

E sajátságos közérzetről, mely talán
szokatlanul, de nem idegenül cseng a
fülünknek, teoretikusabban vall a Schau-
bühne legfőbb teoretikusa, Dieter Sturm
dramaturg:

„ ...A színházat egyre inkább vala-
miféle protestáló mozzanatnak tekintettük,
mely konzervatív jellegű ellen-vetéseket
tesz. »Konzervatív« abban az értelemben,
hogy hitünk és érzéke-lésünk szerint olyan
társadalomban élünk, mely az emberség
hihetetlen mértékű elvesztésétől s a
jogfosztás nagy erejű folyamatától
szenved. Nemcsak a kreativitást
nyirbálják meg, nemcsak a gazdag és
képzeletdús alkotás valamennyi formáját
szabályozzák szubjektív módon, hanem
tökéletes amnéziát (emlékezet-vesztést) is
tapasztalunk az emberi kapcsolatok
hatalmas területén. Más szóval, feledésbe
merültek a cselekvés és fejlődés emberi
lehetőségei. Mindazon-által az a biztos
meggyőződés vezérelt bennünket, hogy ez
valamiféle forradalmi vagy evolúciós
értelemben meg-változtatható, még a
színház útján is, oly módon, hogy
előrevetítünk bizonyos társadalmi
modelleket, melyek a közel-jövőben majd
megvalósíthatók lesznek. Mármost e
bizonyosság átadta helyét a
bizonytalanságnak, legalábbis a társulat
nagy részében; így hát konzervatív dacot
fejlesztettünk ki magunkban, mely
azonban nem azonosítható a politikai
konzervativizmussal. Konzervatívon azt
értem, hogy makacsul ragaszkodunk
bizonyos emberi lehetőségekhez, az
emberi képzelőerő bizonyos alakzataihoz,
az emberi lények azon képességeihez,
melyek lehetővé teszik számukra, hogy
éljenek, mozogjanak, viszonylatokba
lépjenek egymással, s mindehhez olyan
képekben ragaszkodunk, melyeket
jelenleg tönkretett ez a társadalom, és ezt
a pusztítást alapvetően nemcsak a
konzervatív eszméket hirdető erők okoz-
ták, hanem éppolyannyira azok az erők is,
melyek politikailag haladónak tekintik
magukat."

GARAI LÁSZLÓ

Popper Péter:
Színes pokol

Popper Péter pszichológiai esszéje igazi
sláger.

*

Gyermekkoromban volt egy sláger. Így
szólt:

A muzsikusnak dalból van a lelke, S
az egész világ szíve dobog benne,
A muzsikusnak szmoking a kabátja, És
nincs egy igaz jó barátja.

Ez a sláger egy valóságos pszichológiai
esszé volt.

*

Miből van a színész lelke?
Nem dalból - ebben különbözik ő a
muzsikustól.

A színésznek szerepből van a lelke.
„Minden élmény, érzelem, indulat és
szenvedély, minden gondolat és megélt
helyzet - a színész számára nyersanyag",
amelyből szerepeit felépíti. „A civil sze-
relmeibe hal bele, a színész szerepeibe." A
színésznek a szerelme is csak szerep.

*

„Könnyeid és elcsukló hangod, arcod
rángása, kinyújtott kezed, ami simogatni
szeretne, szerelmi lázad, rokonszenved,
ordítozó veszekedésed, az intim mozdu-
latok - nyersanyag, anyag, és a belőle le-
párolt esszencia átitatja őt; örömöd,
szenvedésed - ott ragyog játékában a
színpadon... Mert az a dolga, hogy mi-nél
többfélét, hogy minden emberi helyzetet
megéljen, mert nem tudhatja, hogy mikor
lesz rá szüksége a színpadon. Éppen ezért
ellenállhatatlanul vonzza minden
szélsőség, eksztázis és depresszió, a
szélsőséges unalom és szürkeség éppúgy,
mint a szellem szikrázása, a szeretet
melege és az indulatok durvasága, a
szexus tekervényes ösvényei és az
aszkézis zárt cellája."

Az egész világ szíve dobog benne.
Kabátviselet tekintetében a színész nem

csak a muzsikustól különbözik, de egyik
színész a másiktól is. Az egyik színész: a
komédiás; a másik: a varázsló. „A
komédiás szereti a jelmezt, a festéket.
Minél teljesebb a maszk, annál jobban el
lehet bújni mögé, és annál biztonságo-


