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Elutazni? Maradni?

Anatolij Efroszról

A Háztű néző színpadán az előadás kez-
detétől végéig fekete homokfutó állt. Az
„életnagyságú" kocsi lovak nélkül is uralta
a fenékszínpad felét. A szereplők néha
beleültek, akár Mihalkov Etűdök
gépzongorára című Csehov-filmjében (ott
sem fogtak lovat a kocsi elé), majd egy idő
után kikászálódtak, és folytatták a játékot.
Amikor megkérdezték erről Efroszt, azt
válaszolta, hogy nem szereti az olyan
rendezőket, akik szimbolikus tárgyakat
helyeznek a színpadra, és az előadás során
folytonosan fölhívják a figyelmet a
szimbólumra. A tárgyak a színpadon arra
valók, hogy a néző nézelődjék, tűnődjék
rajtuk, anélkül, hogy kihasználná
szimbolikus jelentésüket. Ami a
Háztűznéző-beli kocsit illeti, Efrosz
kijelentette, hogy semmi különleges
szándéka nem volt vele, egyszerűen ér-
dekes részletnek, jellemző színfoltnak
tartotta. Majd hozzáfűzte: a kocsi ter-
mészetesen szorosan kapcsolódik a fő-
szereplő jelleméhez, a végtelen utakról
szőtt álmához. Podkoljoszin egyik énje
meg akar házasodni, a kényelmet és a
biztonságot kívánja. Másik énje legszí-
vesebben beugrana a kocsiba, és elsöpörne
innen. Ez a dilemma az előadás
alapgondolata.

A kocsi (szimbólum-e vagy sem, nehéz
eldönteni) újra megjelenik Efrosz
színpadán, Turgenyev Egy hónap falun
című színművében. Két fekete homok-futó
áll a színpadon, küllemre olyanok, mint a
Gogol-darabban, az egyiknek kocsis,
vörös orrú bohócfigura ül a bakján. Csak a
nagyságuk változott. Összementek.
Liliputi homokfutók, nagyobbacska
játékszerek, kisebbek azoknál a
rokonaiknál, amelyekkel az állatkertben
szokták sétakocsikáztatni a gyerekeket.
Törpe póni illene eléjük. Kétoldalt pi-
hennek, amikor a darab elkezdődik, és az
előadás végéig nem játszanak.

A figyelmes szemlélő lassanként észre-
veszi a vezérmotívumokat Efrosz elő-
adásain. A külső egyezéseket nem nehéz
meglátni. Az Egy hónap falun színpadának
alapszerkezete szembeötlően meg-egyezik
az Othellóéval. (Mindkettőt Dmitrij
Krimov tervezte, Efrosz fia.) Itt

is, ott is forgóra szerelt, köríves elemek
csiki-csuki játékát kínálja a fregolidíszlet.
Az Othellóban bíborszínű reneszánsz
enteriőröket és csupasz falat váltogat a ki-
be forgatható két félkörív. Éppúgy a
szereplők mozgatják, mint az Egy hónap
falun szintén köríves rácsait, amelyek egy
kerti filagória emeletes vasvázát alkotják.
Ne essék most szó arról, amit a fizikai
cselekvés kényszere a belső dinamika
szempontjából jelent a színészi játékban,
jóllehet Efrosz színpadán ez mindig
elsődleges. Nehéz szabadulni attól a
gondolattól, bármennyire tiltakozik is a
rendező a hangsúlyos szimbólumok ellen,
amit az ellentétes irányban mozgó kettős
ringlispilek meddő forgása vált ki a
nézőből. A szabadulás kétségbeesett
kísérleteként forognak körbe e drámák
szereplői egy számukra kiúttalan
helyzetben.

Az eleven eltemetettség egy másik -
szimbolikus - díszletben is megfogalma-
zódott: Csehov Cseresznyéskertjében a
Tagankán. A darabbeli babaszoba Le-
vental díszletében temetőre épült,
pontosabban az a „sziget", amely a szín-
pad közepén a szereplők életének is a
középpontja: fejfákkal teleszórt domb-
oldal, s úgy heverednek rá, mint az egy-
kori naturalista Csehov-előadások mű-
pázsitos domboldalaira. Hasonlóan jel-
képes sziget, egy erdei faház üvegezett
verandája áll a színpad közepén a Veranda
az erdőben című darab előadásán.
Dvoreckij színműve alighanem tudatos
Csehov-parafrázis, és ugyanilyen tudatos
továbbszövése az Efrosz-rendezésekben
kitapintható közös gondolatnak.

Az erdő, amelyben a kis faház áll: ter-
mészetvédelmi terület. Csöndjét még nem
verték föl a kirándulók, a városi civilizáció
zaja sem ért el idáig. Szvetlana
Nyikolajevna, aki húsz évvel ezelőtt
vesztette el a férjét, két fogadott lányával
és a fiával él itt. A ház állandó vendégei
közé tartozik a terület igazgatója, akit -
családos lévén - tapintatosan és
hallgatólagosan elfogadott viszony fűz az
asszonyhoz, a nagyobbik lány elvált férje
és a kisebbik lány jövendőbelije (később
férje), valamint egy geológus, aki gyenge
idegzetű, a várostól távoli életet nehezen
elviselő feleségével a közelben lakik. A
konfliktus mindössze annyi, hogy a
geológus rezet talál a területen, de nem
jelenti, mert tart tőle, hogy ha
megkezdődik a kitermelés, vége a vidék
békéjének. Természetesen nem lehet
sokáig titokban tartani a leletet, a geológus
ellen eljárás indul, és

bár az ügy tisztázódik, ő maga úgy dönt,
hogy elutazik. Szvetlana Nyikolajevna itt
marad a lányaival, a fia azonban már a
városba vágyik - úgy gondol-ja, hogy
majd csak autóval jön vissza látogatóba.

Egy „korszerűtlen" életforma poétikusan
ábrázolt hősei gyülekeznek a szín-padon.
Anya és fogadott lányai a csehovi három
nővér leszármazottai. (Szvetlana
Nyikolajevnát Jakovleva játssza, a
Háztűznéző naivamenyasszonya, Des-
demona alakítója.) Ugyanúgy kapasz-
kodnak egymásba, szeretettel-gyűlölet-tel,
mint a Prozorov lányok. A kisebbik lány,
Kátya rajongása a geológus iránt,
kapcsolatuk néhány meghitt pillanata
Mása és Versinyin viszonyára emlékeztet.
Versinyin siránkozó feleségét, aki
Csehovnál nem jelenik meg, itt a geoló-
gus depressziós felesége helyettesíti, aki
maga is inkább szerencsétlen, mint ellen-
szenves. Akár a Csehov-hősökön, itt is
majd' minden szereplőn „titkos féreg foga
rág" : megannyi neurotikus, gyötrel-
mekkel élő ember. Főként a nők. A fér-
fiak - a geológus kivételével - mintha
idegenek lennének. Az igazgató csak
gyönge ember, Lida, a nagyobbik lány
elvált férje (foglalkozására nézve rendőr)
éppúgy közömbös a történtek iránt, mint
Kátya élete párja és gyermekeinek apja
(erdőőr). Csak a három nő kapaszkodik
össze elszánt tartással a geológus-
Versinyin búcsúja után. Efrosz még arra
is módot talál, hogy a búcsúesten a nők
hosszú ruhában jelenjenek meg - a húsz
éve halott férj figyelmeztetése lebeg a je-
lenet fölött: „Adjatok magatokra az isten
háta mögött is" - így már tökéletes az
allúzió Csehov nővéreivel. Elhangzik
még egy jellemző mondat az asszony
szájából: „Moszkvába megyünk!" Egy
rezignált öregember válasza: „Itt kell
maradni." A parafrázis méltó befejezése.
El lehet menni Moszkvába, a Prozorov
lányokat sem tartotta vissza senki. Ok
egyszerűen nem tudtak kitörni, a Veranda
az erdőben szereplői nem akarnak. Védik a
maguk „korszerűtlen" életformáját a
tudományos-technikai forradalomtól (ez
is így hangzik el a darabban), és Efrosz
megérti őket. A veranda a jelképe ennek
az életformának, akárcsak a
cseresznyéskert. Efrosznak eszébe sem
jut, hogy elperelje tőlük. Védi,
szereplőivel együtt, mint egy erkölcsi
életfölfogás végső menedékét, az utolsó
szigetet a „civilizáció támadása elől.
Végül a darab összes szereplője erre a
tenyérnyi, jelképes szigetre



szorul, egy fároszként világító kis szirt-re
a színpad közepén, amelyen minden mást
sötétség borít.

Az Egy hónap falun is parafrázis, a meg-
kezdett gondolat folytatása, újabb variá-
ció a kiszorítottság témájára. Ez a Tur-
genyev-előadás a Háztűznézőt és a Don
Juant követően Efrosz Malaja Bronnaja
színházi korszakának újabb mesterműve,
a magam szubjektív ítélete szerint e
kettőnél is jobb, a mai világszínház egyik
zseniális tüneménye.

Eddig akárhányszor láttam az Egy hó-
nap fa lunt , mindannyiszor pasztellszínű
darabnak látszott, elomló hangulatokkal,
csehovi fákkal a kertben, lágy zenei és
érzelmi futamokkal, lemondással és
borongással. Az érett szépasszony fel-
lobbanása nevelt lányának fiatal házita-
nítója iránt egyetlen alkalommal sem
nélkülözte a bovarynés színezetet. Azzal
a különbséggel, hogy Natalja Petrovna
sohasem vetemedne öngyilkosságra, mél-
tósággal viseli sorsát, magányos életét
kizárólag gazdasági ügyekkel törődő férje
mellett, szerelmét Beljajev iránt, le-
mondását a kilátástalan érzelemről és
visszahullását a rezignált hallgatásba. A
belső érzelmi viharnak, amely mindössze
egyszer tör a felszínre, éppen a vetély-
társnak tartott neveltlány, Vera jelenlé-
tében, csak egyetlen - mindent átérző -
tanúja van: a csöndes szerelmével, aggó-
dásával támaszként mellette álló barát,
Rakityin. Ő az, aki rezonőri bölcsesség-
gel tűri, hogy a férj rá gyanakodjék mint
Natasa lelki egyensúlyának föl-borítójára,
és a darab végén beletörődő mosollyal
távozik, végleg lemondva a viszonzatlan
szerelmet ősziesre színező, fanyar
viszonyról, a barátságról is.

Nagylelkű magányosok szomorú, sze-

líd drámája volt mindig az Ez), hónap

fa lun . Efrosznál nem az.
Rakityin és Natalja Petrovna kapcsolata

már az előadás kezdetén eltér a meg-
szokottól. Ez nem öregedő emberek
meghitt viszonya. Turgenyevnél Natasa
huszonkilenc éves, Rakityin harminc, és
ha figyelembe vesszük is, hogy a múlt
század közepén idősebbnek számítottak
az emberek ebben a korban, mint ma,
azért túlzás volna középkorúaknak tarta-
nunk őket. A helyzet máris drámaibb az-
által, hogy Jakovleva és Kazakov nem
életük delelőjén túljutott csalódottak eb-
ben a két szerepben, hanem fiatalok, akik
még változtathatnak a sorsukon. Kazakov
Rakityinjából teljesen hiányzik a meg-
értő bölcsesség, a beletörődés a viszon-
zatlan szerelembe, a megadó lemondás.
Szó sincs arról, hogy megelégedne a
barátsággal; hevesen, vadul, sokszor
nyersen és támadóan ostromolja az
asszonyt, évődéseik mögött a férfi
részéről érezni a dühöt, amiért érzelmileg
kiszolgáltatott egy nőnek, aki nem
szereti. Kazakov Rakityinja ennek
megfelelően Beljajev fölbukkanásakor
sem a deresedő férfi tapintatos
megbántottságával figyeli Natalja
Petrovna hirtelen támadt szerelmét,
hanem sértett féltékenységgel,
ellenségesen. Gyűlöli a házitanítót, leki-
csinylően, fölényesen bánik vele, cinikus
gúnnyal, alig leplezett rosszindulattal ke-
zeli.

Jakovleva Natalja Petrovnájában kez-
detben semmi sem mutat holmi vidéki
orosz Bovarynéra vagy fiók-Anna Ka-
reninára. Boldognak látszó, szép fiatal-
asszony, aki egy kietlen gyermekkor után
élvezi az anyagi jólétet, óránként új
ruhába öltözik, és bár életéből hiányzik a
szerelem, ez láthatóan nem izgatja, ész-re
sem veszi, vagy tán megelégszik a fér-

je iránti barátsággal és a Rakityínnal
folytatott flörttel. (A férjet Kasztrel
játssza; a darabbeli harminchat éves férfit
Efrosz legalább húsz évvel öregítette
meg.)

Banális volna ezek után, ha Beljajev
érkezése a meglátni és megszeretni ócska
lemezén forgatná tovább a történetet.
Semmi ilyen nem történik. A Dalj meg-
formálta házitanító egyébként még a fél-
szeg fiatalemberek suta bájával is adós,
egyszerűen esetlen és jelentéktelen, foly-
tonosan a kezét tördeli, senkinek sem néz
a szemébe. Egyedül Vera társaságában
oldódik fel valamelyest ez a huszonegy
éves koránál kevesebbnek látszó, elkésett
kamasz : a tizenhét éves csitri társasága -
a szerepet Efrosz új fölfedezettje, a
Szovremennyik Színháztól kölcsön-kért,
újabb szereppel is megbízott, töl-
töttgalamb alkatú színésznő, Korenyeva
játssza - a gátlásos fiatalembernek meg-
felelőbb környezet, mint a fölényes fel-
nőtteké.

Hogyan lesz ebből mégis az érzelmek
fullasztó drámája? Efrosz csodálatosan
készíti elő az eseményeket. Csak az elő-
adás egyharmadánál vesszük észre a derűs
kert fölött első perctől lebegő feszültséget.
Egy vezérmotívumként visszatérő játékos,
könnyed Mozart-futam kíséri a színpadra
szaladó Jakovlevát. Ez a táncdallam szólal
meg, amikor könyvvel a kezében fölfut a
vasvázas terasz te-tejére, vagy megtolva a
körbekeringő rácsot, lehuppan a padra, és
maga is együtt pörög a szerkezettel. A
dallamos Mozart-futam nem a zenei frázis
befejezésekor szakad meg, hanem
korábban. A vége mindig a levegőben
marad, nyitottan, lezárás nélkül, mintegy
kérdőjelet vagy inkább hiányjelet hagyva
maga után. Ebből adódik a feszültség.

Natasának talán a gyermekkor hiányzik.
Beljajevre azért figyel föl, mert ingerli a
pajtássága Verával, az a felhőtlenül
bolondos együttlét, amelyhez hason-lót ő
valószínűleg sohasem élhetett át. Most
rádöbben, hogy nem volt fiatal. Hogy nem
volt szerelmes. Féltékennyé teszi Vera
gyermeki szerelme a házitanító iránt. Nem
a fiút irigyli nevelt lányától. Vera
csitrisége bosszantja, a naiv gyermekkort
irigyli tőle. És azt, hogy a lány szerelmes.
Mindez új Natasának, hiszen Vera csak
egy éve van nála, Beljajev pedig alig pár
napja érkezett. Ez a pár nap elég ahhoz,
hogy összeomoljék kényelmes
érzelmekkel kipárnázott élete.

Efrosz rendezésében Natalja Petrov-

Dvoreckij: Veranda az erdőben (Malaja Bronnaja)



nán először nem a szerelem lesz úrrá, ha-
nem az a féltékeny vágya, hogy megkí-
nozza a nála boldogabb nőt. Jakovleva
Natasája a jóakarat álcájában kegyetlen
gyönyörűséggel szedi ki Vera titkát, majd
hasonló módon győződik meg arról, hogy
Beljajev nem szerelmes a lányba. Most
már bevallja magának, hogy be-leszeretett
Beljajevbe, de még mindig az az érzésünk,
hogy csak győzelmét akarja fokozni.
Amikor a kétszeresen megalázott Vera
hisztérikusan Beljajev szemébe vágja,
hogy Natasa Petrovna szereti őt, majd
sírógörcstől rázkódva kirohan, a másik
oldalon belépő Jakovleva-Natasa nyugodt,
szelíd, csaknem anyás hangon megerősíti
az állítást: „Szeretem ma-gát . . . Igen,
szeretem." Egy fölényes és okos asszony
hangja ez, aki nem akar hazudni, vállalja
az érzelmeit, de azzal is tisztában van,
hogy ez a szerelem kilátástalan. El kell
búcsúzni, kész, vége.

Egy pillanatra úgy tetszik, hogy Tur-
genyev darabját nem lehet folytatni.
Mintha a szerepek kitörtek volna a szerző
hatásköréből, pirendellóian ön-álló életre
kelnek, szembeszegülnek a rájuk mért
sorssal, hogy a maguk útját járják.

Mégsem kell leengedni a függönyt a
Malaja Bronnaján. Efrosz a mai színház
egyik legizgalmasabb lélektani tanulmá-
nyát nyújtja át a következő jelenetben. A
két színész a két portálnál áll, egymás felé
fordulva. Natalja Petrovna mosolyogva
nyújtja búcsúra a kezét a megdöbbent
házitanító felé. Beljajev földbe gyökere-
zetten áll attól a sokktól, hogy ez a nő
szereti őt. Kezét tördelve, nyöszörögve
kezd beszélni. Nem szerelmi vallomás ez,
hanem egy izzadó kamasz keserves, ki-
ábrándító dadogása, vinnyogó esdeklése.
Natasa tenyerébe temeti arcát (Turgenyev
instrukciója ez is, akár a búcsúra nyújtott
kéz), elborzad ettől a görcsös kínlódástól,
amit a fiúból kiváltott, ettől a
viszolyogtató monológtól. Lassan még-is
fölocsúdik, középre megy, újra a kezét
nyújtja, és megismétli a búcsúzó szavakat.
Most már Beljajev is elindul, megfogja az
eléje nyújtott kezet, majd ami-kor Natasa
elhúzná a magáét, másik kezével is
megragadja, s nem tudván, hogy tovább
mit csináljon, két kézzel húzza-vonszolja
maga felé. Az asszony szeretne
kiszabadulni, de nem néz a fiúra, nem tud

ránézni, végül sikerül kiszakítania a kezét,
és a szégyenérzésből, a közös meg-
alázottságból valami elszánt vállalás lesz;
amikor újra a két portálhoz menekülnek,
Jakovlevából fölszakad a min-

dent eldöntő kiáltás: „Maradjon ... és az
isten legyen a bíránk!" földübörög a
zene, a két ember fölszabadultan rohan-
na egymás karjaiba . . . ha nem lépne he
ebben a pillanatban Rakityin. így éppen
hogy sikerül elrohanniuk egymás mellett,
belekapaszkodnak a rácsba, Beljajev
nagyot rúg a vasszerkezetbe ...

Megfigyelhető, hogy Efrosz miképpen
tisztítja meg a maga számára a darab
legfontosabb konfliktusait. Az Othello
első felvonásában a dózse szálegyedül
jelent meg, a Ciprusra érkező küldöttség
kizárólag Montanóból állt, az utolsó jele-
netben (miután Othello szemtől szem-
ben ledöfte Jágót!) nem jön be senki. A
Turgenyev-drámában is alapos tisztoga-
tást végzett a rendező. Kolja, Natalja
Petrovna tízéves kisfia nem jelenik meg a
színen, ennek megfelelően a német neve-
lőre sincs szükség, s az inas meg a szoba-
lány jelentékeny szerepét is kihúzták. Az
orvos és a társalkodónő annál fontosabb
személyiségek, mert üzleti alapra
fektetett házasságuk tökéletes érzelem-
mentessége megfelelő ellenpontja a lé

lekkel megvert Natalja Petrovna érzelmi
zűrzavarának. Spigelszkij (Bronyevoj) és
Lizaveta Bogdanovna (Matvejeva)
számára két ember sorsának az össze-
kötése nem több, mint egy trojkáért
házasságot közvetíteni. Amikor a darab
végén a szereplők lassan elszállingóznak,
hogy végleg búcsút mondjanak a ház-
nak, Spigelszkij lenézően, könnyedén
búcsúzkodik, gunyorosan hunyorít a
közönségnek: neki nem fáj itthagyni
semmit. Rakityin búcsúja emberibb, bár
egyre kevésbé palástolja, hogy elege volt
a kisemmizett szerelmes és megbízható
barát spanyolfalszerepéből. De azért
utoljára körülnéz, és mélyen meghajol.
Vera hidegen megy el, felnőttként, egyet-
len pillanatig sem engesztelődik ki Na-
tasa iránt. Beljajev, mint ahogy eddig,
most sem dönt el semmit: neki egysze-
rűen mennie kell, hiszen nem magáért
szerették, katalizátor volt csupán egy
folyamatban, amelynek végén a Natalja
Petrovna számára kellemesnek látszó
életből pokoli magánnyá változott
ugyanaz a helyzet.

Jakovleva (előtte a földön Korenyeva) az Egy hónap falun című Turgenyev-színműben
(Malaja Bronnaja) (V. P. Bazsenov felvételei)



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


