
bensőséges dallamát csodáljuk, hanem a
színészi jelenlét von hatósugarába. Ha úgy
tetszik, a színészi áldozat. A szélsőséges
állapot. Az elementáris indulatok. Az
elszabadult ösztönök. A tökéletes ön-
kontroll: ez az előadás ugyanolyan pontos
partitúra szerint zajlik, mint az Elektra.
Csakhogy azúttal e partitúra valóban nem
más, mint a színészi impulzusok tárháza.
A többi itt és mosta nézőkön múlik.

Azon tűnődöm, miért nem viszolygok e
fizikai inzultusoktól, a torzonborz és durva
görög harcosoktól ? Sok más, a kö-
zönséget „sokkoló", többé-kevésbé di-
lettáns színház már annyiszor kiváltotta
belőlem ezt az ellenkezést. Serban színé-
szei iránt inkább bizalmat érzek. Akkor is,
amikor durván odébb löknek. Nyilván a
belső koncentráció miatt, mely alól a
színészek egyetlen pillanatra sem oldják
fel magukat. Valóban úgy érzem, a
láthatatlant láthatóvá tevő színház ez,
melyben a színész a metaforák sorát tudja
megteremteni önmagából, az emberi lé-
nyeg olyan erőteljes, közvetlen,
robbanásszerű megnyilvánulásaira képes,
ami-ről Artaud álmodott. Amilyet csak
Grotowski piciny színházi
laboratóriumában láttam. S ami egyszerre
nagyon is hozzám szól. Nem nehéz
felfedeznem, hogy Euripidész aktualitása
folytán: Serban rituális színháza mai
szorongásaink ördögeit kelti életre. S
egyúttal ott lüktet benne az idegeinkben
hozott, öntudatlanul felszívott kulturális
örökség, a civilizáció tudathasadása,
melyre épp a meg-neveződés, a színházi
inkarnáció a reményteli válasz. Maga a
színész: az ember.

7.
„Kiderült, hogy akár El Greco képeinek
alakjai, a színész is a lelki technika által
mintegy kigyúlhat, »illuminálódhat«,
»lelki fény« forrása lehet." Ez a mondat
ismét Grotowskitól való, s mottóul vá-
laszthatnám Priscilla Smith Androma-
chéjához. Serban Trójai nőkjének Andro-
maché „a halálra ítélt királyné" a köz-
ponti alakja; ebben az előadásban nem-
csak a fiát ölik meg, hanem magát az ifjú
özvegyet is (eltérően az eredeti drámától
és a mitológiai történettől). Ha úgy tetszik,
azért, mert Andromaché és gyermeke e
győzedelmi rítus áldozati bárányai; ha úgy
tetszik, azért, mert anya és gyermeke
meggyilkolásával végleg beborul a
diadalmasok fölött az ég, végképp
nyilvánvalóvá válik, hogy a pusztítást csak
pusztulás követheti. Am Serban

Trójai nőkjének megvan a maga külön
„mitológiája" a születésről és az erősza-
kos halálról, az életről és az élet pusztí-
tásáról, s ebben kap különös hangsúlyt a
gyermek és az anya halála. Ők jelentenék
az élet fényességét a háború éjszakájában -
ezért kell veszniük.

„Fiammal együtt préda lettem" - sírja
Andromaché fiával együtt ketrecbe zárva
Euripidész szavaival. Nézem Priscilla
Smith arcát a rács mögött, kavicsként
aláhulló könnyeit, hallom velőig hatoló,
fájdalmas torokhangját: ennyi elementáris
érzelem s ennyi színészi szárazság
egyszerre - hihetetlennek tűnik. Mint
valami különlegesen megmunkált ék-
szert, úgy nyújtja át a fájdalmát. Most
akkor sem figyelnék a szavakra, ha érte-
ném az ógörög lamentációt; ez már való-
ban a színészi expresszivitás csodája. S
amikor őt is lelökik azon a meredek
deszkasíkon, ahol előzőleg - mintegy a
hegyoromról letaszították már gyermekét,
lélegzet-visszafojtva figyeljük lassú
zuhanását. Percekig tart, míg a meredek
deszkasíkon a néhány métert megteszi,
olyasféleképpen tekeredve-kucorodva
össze, ami az anyaméhben kuporgó cse-
csemőt juttatja eszünkbe.

Ez a halál ragyogja be a humanitás tiszta
fényével a Trójai nőket. S amikor az
Elektrában, Oresztész felismerésének
pillanatában Priscilla Smith újratanulja az
emberi beszédet, még mindig bennem él
Andromachéja. Nem tudom elválasztani a
kettőt.

8.
E rapszodikus jegyzetlepok vajmi keveset
árulnak el a kivételes színházi élményből.
Voltaképpen ajánlással kellene zárulniok,
felhíva az olvasó figyelmét: menjen és
feltétlen nézze meg a Trójai nőket. Ez
persze lehetetlen. Így nincs más hátra,
mint a tűnődés : Budapesttől pár száz
kilométerre évről évre színházi fesztivált
rendeznek, melyen minden alkalommal a
világ néhány élvonalbeli együttese fellép.
Jó és viszonylag olcsó alkalom lenne,
hogy legalább egyiket-másikat meghívjuk
mi is. Miért nem tesszük?

SAÁD KATALIN

Nyírfák és nyaralók
Peter Stein színpadán

Gorkij - Csehov színházában

„Értelmiség - az nem mi vagyunk! Mi
valami más vagyunk.... nyaralók vagyunk
a hazánkban ... valami jövevény-félék ...
semmit sem csinálunk s undorítóan sokat
beszélünk" - mondja Var-vara
Mihajlovna, Bazsov ügyvéd felesége, aki
büszke rá, hogy neki mosónő-anyja volt.
Az őr, Pusztobajka még kevésbé
hízelgően jellemzi a Gorkij-dráma
„hőseit": „Ni, mennyi kacatot hagytok
mindenfelé. Csupa kacat és szemét marad
utánatok ... Csak piszkítjátok a földet."
Az értelmiség a 20. századi drámairo-
dalomban középponti helyet vívott ki
magának, s az értelmiségi vívódások
színpadi létjogosultságát - a színpadi
formanyelv megtalálásával - Csehov te-
remtette meg a „sok beszéd - kevés cse-
lekvés" drámai gondolkodásmódjával. Az
új értelmiségi világérzést, a valami másra
való áhítozást, de a cselekvést még-is
megbénító belső tehetetlenséget mint
motivációt, valamennyi Csehov-drámá-
ban fellelhetjük. A Csehov-figurák saját
énjük létjogosultságát kérdőjelezik meg,
és megfeneklenek abban való felettébb
nagy igyekezetükben, hogy életteret és
értelmet találjanak saját létüknek. Csehov
mindezt az alapos boncolást végző meg-
figyelő hűvösségével tárja elénk, s jól-
lehet együtt érez hőseivel, együttérzése
éppoly tétlen, mint teremtményei. A
Nyaralók, mely a harminchat éves Gorkij
harmadik darabja, a csodált és gyűlölt
csehovi modell hatására született: szerep-
lői a kispolgárságból - tehát a kézműves
és kereskedőtevékenységet folytató városi
lakosságból - felemelkedett burzsoá
intelligencia képviselői; a darab nya-
ralókban„ dácsák környékén, erdőben,
folyóparton játszódik, tehát helyszínét il-
letően is megfelel a modellnek; kompozí-
ciójában pedig hasonlóképp, mint a Cse-
hov-darabokban, a kétszereplős dialógu-
sok váltakoznak a többszereplős társas
együttlét szituációival. Gorkij, mint ez
Csehovhoz írott leveleiből kiderül, sze-
rette volna az említett motívumokban a
modellt követni, minthogy a Ványa bácsi
előadása „könnyekig" megrendítette. De
épp a Ványa bácsi álmodozó hőseinek sok
beszédbe fulladó tehetetlensége bő-



szítette is fel. E belső meghasonlottságot
viseli magán a darab: dramaturgiailag és a
szereplők lelkületét illetően Csehovra
orientálódik, amiben különbözik, sőt azt is
mondhatjuk, hogy amiben túllépett rajta,
az a gorkiji „kiszakadás-mozzanat", mely
Gorkij életművének mindvégig egyik
alaptémája maradt. A kissé bonyolult
összetételű szereplőgárda a darab
folyamán két részre szakad. A belső
tehetetlenségük folytán szerencsétlen
konformisták és a nyíltan konzervatív
magatartásúak népesebb csoportjára, s egy
kisebb, közülük kitörni készülő, s végül
valóban ki i s szakadó csoportra, tagjai, ez
remélhető, a közeljövőben tevékeny
forradalmi szocialistává is válnak. (A
darab, ne felejtsük el, nem sokkal az 1905-
ös forradalom előtt íródott, s 1904-ben
mutatták be első ízben.)

Gorkij a Nyaralókban, mint maga írja,
az orosz értelmiségnek azt a részét akarta
bemutatni, amely demokratikus rétegekből
került ki, és a társadalmi helyzet egy
bizonyos magaslatára érve, elvesz-tette
kapcsolatát „vérrokonával" - a néppel; ez
az értelmiségi réteg magányosan áll a nép
és a burzsoázia között, nincs be-folyása az
életre, nincs ereje és fél az élettől, tele van
meghasonlással. Nyugodtan és csendben
akar élni, mindamellett azért érveket keres
az önigazolásra.

A Schaubühne am Halleschen Ufer
rendezője, Peter Stein, híven rendezői
alapmódszeréhez (melyet a SZÍNHÁZ

1975/10. számában a Homburg hercege és
A ingo ls t adt i t i sz t í t ó tű című előadások
kapcsán elemeztünk), ismét az író sze-
mélyiségét választotta kiindulópontul:
jelen esetben azonban nem az író szemé-
lyét, hanem épp ezt a fent elemzett drá-
maírói meghasonlást. A csehovi színház
iránt érzett csodálatának és ellenérzésé-
nek ellentmondásosságát. Stein a darab
„hibájául" felróható egyenetlenségből
erényt kovácsol, mindkét motívumot a
lehető legszélsőségesebb állapotig fo-
kozza, hogy a kisülés majd élesebb és erő-
teljesebb lehessen a két pólus közti fe-
szültségben. A színpadon tehát egy Cse-
hov-darab színpadképénél is „csehovibb"

világ tárul elénk: hatalmas nyírfaerdő
veszi körül a játékteret. A másik pólus
pedig a forradalmiság eszméje és maga-
tartása, mely a Nyaralókban ugyan még
csak feldereng, de az egész gorkiji élet-
műből kisugárzik.

A „jelenetek" mint formanyelv

Az előadás német címe: Sommergäste nach
Gorki , melyet majdnem úgy lehetne
fordítani: „A Nyaralók, Gorkij után
szabadon", de talán a „Gorkij alapján"
fordítás a pontosabb. Stein és drama-
turgja, Botho Strauss a darabot ugyanis
alaposan átdolgozták, s erre a munkára
tulajdonképpen magától Gorkijtól kapták
az inspirációt. Gorkij, darabjának műfaji
megjelöléséül nem a dráma, szín-játék
vagy komédia elnevezést választotta,
hanem a „jelenetek" kifejezést. Az
átdolgozók ezt a műfaji megjelölést nem
is annyira a kompozíciós technika alap-
elvéül, inkább az előadás nyelvéül fogták
fel, tehát lényegi jegyeként értelmezték.
Egy adott szűk térre összezárt csapatnyi
ember kapcsolatainak és összeütközései-
nek komplex képi kifejezésformáját ve-
zették le belőle.

A Nyaralók első felvonása Bazsov dá-
csájában játszódik, rövid párjelenetek
formájában. A második felvonás a házon
kívül, s nem kevesebb, mint 28 rövid,
egymást gyors egymásutánban követő
jelenetben bonyolódik, két-három sze-
replő közt. (Az illető két-három személy
persze változik, így lassan mindenki szín-
padra kerül.) Az egész társaság azonban
csak a harmadik felvonás erdei piknikjén
vehető szemügyre. Az első és második
felvonás jeleneteit ezért úgy montírozták
össze, hogy már az előadás kezdetétől
valamennyi szereplő a színpadon lehes-

Gorkij: Nyaralók című színműve Peter Stein rendezésében. Varvara (Edith Clever) és
Rjumin (Rüdiger Hacker)

Peter Stein Nyaralók-előadása (Schaubühne am Halleschen Ufer)



sen, s csak amikor színpadi létformájuk már
szinte „belénk ivódott", kerül sor a két-
három szereplős jelenetekre.

Bizonyos feleslegesnek érzett szerepe-
ket is kihúztak a darabból, az orvosnő
lányát, s annak udvarlóját, valamint a
műkedvelő színjátszókat; ezeknek valóban
nem volt semmi funkciójuk a többi
szereplő külső-belső állapotából, egymás-
hoz való viszonyulásukból megteremtődő
színpadi légkörben. Az előadás nyelvéül
egyrészt a szimultán játéktechnikát, másrészt
a „csehovi elemeket" jelölhetjük meg. A
kettő természetesen összefügg, hisz a
színpadi ellenpontozó művészet is csehovi
örökség; a Sirályról mondja Kosztolányi:
„Itt szerelmet vallanak, s közben
feldöntenek egy széket." A Csehov-
játszásra való utalások nem jelentenek
erőszaktételt a gorkiji anyagon, mindössze
a dráma szövetében elrejtett mozzanatok
kapnak többlethang-súlyt. A cikk elején
idézett Pusztobajka-morgolódás azáltal
válik szimbolikus ér-vényűvé, hogy az
előadás kezdetekor, az együtt időző
társaság mozdulatlan tablója mögött két őr
szedi a „szemetet", s elgereblyézi a
„nyomokat". A félhomályban két kéz
lassan összeér. A színpad kivilágosodik.
Varvara öccse, Vlasz, aki majd egyike lesz
azoknak, akik elmennek, jelenleg
szappanbuborékokat fúj, Bazsov mérnök
arisztokratikus költőnő-húga festőállvány
mögött pingálgat, Dvojetocsije, a
„Kettőspont"-nevű gazdag nagybácsi -
rokona lehet az Éjjeli menedékhely
Lukájának, de neki nagyobb szerencséje
van: bölcsessége pozitív hatású -, később
majd a kiszakadó kis csapat lelke lesz.
Egyelőre pipázik, érezni a pipa-szagot is.
Bent az erdőben is tévelyeg egy-két
szereplő, egyik-másik széken ül, háttal a
nézőtérnek, van aki félig előre-fordulva a
földön guggol. Szása, Bazsovék
szobalánya - Breughel-képek öreg
parasztasszonya -, az előszínpad jobb ol-
dalán álló íróasztal mellett üldögél. Köt,
mormog, számolja a szemeket. Varvara
egész testét rázza a zokogás, bár néma
marad, öccse, aki az örökös bohóckodással
igyekszik elleplezni: nem kíván
belesimulni a társasélet rendjébe, most
tréfás-szimbolikus madárrepülést próbál-
gat, fél lábon egyensúlyoz, s két karját
szárnyként széttárja. Varja öccsének pa-
naszkodik, Dvojetocsije a fák törzsét si-
mogatja sorra, a költőnő, miután az elébb
zongorázott egy keveset, újra festőállvá-
nyához vonul, két férfi sakkozni kezd.
Közben az őrök is megácsolják a színpadot,
melyen nem a darabban megírt mű-

kedvelők lépnek fel, hanem e szemünk
előtt tenyésző társaság játszik majd szín-
házasdit. Íme a Sirály színpada.

Egy másik Sirály-motívumra is rábuk-
kanunk: Varja virágot akar ajándékozni az
írónak, aki elfogadja, s megígéri, hogy
elteszi majd a könyvébe. Nyina Trigorin-
tól való búcsújára emlékeztet a hosszú
szertartás a virággal; a virág végül, a csa-
lódás jelképeként a földre hull. Szása fel-
szedi a szemetet, kiviszi. Volt egy nézője
is a jelenetnek: Dvojetocsije. Ámbár itt
mindenki néző és játszó egyszerre. A Gor-
kij-dráma ügyetlen jövés-menéseit a szi-
multán játékmód kiküszöbölte, sőt az
előadást többsíkúvá is tette általa: meg-
teremtette a jelenlét minőségi fokozatait.
Más a fák mögül leselkedő Rjumin jelen-
létének súlya, s más Dvojetocsije prófé-
tikus szemlélődése, mást jelent a társaság-
nak hátat fordító író merengése az erdő-
ben, s mást Vlasz dacos különvonulása.

A piknikjelenetet végigenyelegte-sze-
retkezte a rőzserakás mögé húzódott
orvosházaspár. Reális vagy irreális a je-
lenlétük ? Eldönthetetlen, hogy ami a
szereplők szeme láttára történik, azt látják,
vagy csak tudnak róla, ennélfogva akár
láthatnák is. Egymás életébe a leg-
szemérmetlenebbül befészkelődve - s
ugyanakkora legteljesebb idegenségben -
élnek. A létforma konzervált bezártsága.
Hogy néhányan közülük kiszakadnak -
nem változtat a többiek állapotán: fek-
szenek, üldögélnek, pletykálnak, vájkál-
nak.

Csehovra utal a széplélek Rjumin ne-
vetségesen komolytalan öngyilkossági
kísérlete is: a karját sikerül csak megsebe-
sítenie. Elbert János a csehovi drámaalko-
tás egyik kulcsjelenetének épp a Ványa
bácsi hamvába holt „merényletkísérle-
tének" humoros-tragikus találmányát
tartja; ami a Sirályban még nem érzékel-
hető eléggé, itt már kínzó kacagásra in-
gerlő és gyötrően nevetséges : a félbema-
radt cselekvés.

Az elementáris játéktér
Stein nélkülözhetetlen munkatársa látha-
tóan Karl-Ernst Hermann, a díszlettervező
is. Előadásaikhoz következetesen te-
remtenek közeget valódi anyaggal. A Hom-
burg hercege álomképek formáját magára
öltő függönydrapériája s a stílbútorok közt
megásott sírgödör mellett homok-bucka
emelkedik. A marék homok, melyet a
szerencsétlen Homburg a saját sírjánál az
arcához szorít. A z ingolstadti tisztítótűz
deszkapalánkja, mely szigorúan körülha-
tárolja a lehetséges életteret. A gyóntató-

szék előtt térdeplő, angyalokban hivő fa-
natikus Roelle kövekkel von ördögi kört
maga köré. Utóbb megkövezik. A Nyaralók
játékterét sűrű nyírfaerdő szegélyezi. Egy
vagy néhány fa is felkelthette volna az erdő
hatását. A színpadon mégis több száz
nyírfa áll, ágaikkal egymásba fonódnak. A
csehovi enteriőr sem hiányzik a képből :
kecses lábú asztal, szamovár, magas támlájú
hintaszék, puff, párna, fonott fotelek; nincs
két egyforma bútor-darab. A színpad
előterében, jobbra a nélkülözhetetlen
íróasztal székkel, padkával, balra a pianínó.
Az erdőben kerti székek. Mikor Vlasz
bohócra festi magát kint az erdőszélen, s
bejelenti, hogy mindenkit gyűlöl, Szása
erőteljes mozdulatokkal, nehézkesen
hajlongva, vízzel fel-mossa a szobául
szolgáló előszínpad széles hajódeszkáit. A
második rész piknikjére az előbbi bútorok
eltűnnek. Kemény agyagrögök borítják a
földet, függőágy a fák közt, abban
ringatózza át a jelenetet a negyedik
„emigránsjelölt", az öntudatos, magányos
orvosnő, Marja Lvovna; Vlasz régi kurblis
gramofonon lemezeket hallgat. A színpad
fölött körben neon-csövek és
reflektorlámpák. A világítás gazdag
variációs lehetőségei. A piknik viharos
szerelmi vallomásaira és csalódásaira
egyszerre sötétség borul - a színészek
előrerohannak a rivaldához, meg-állnak
ránk meredve, s kimennek.

A következő jelenet a drámai csúcs-
pont: a vacsorához összetolt asztalok fehér
abroszai ragyognak. Az asztalok mögött
egyre inkább középre záródik a ki-törni
készülők csoportja, összecsapások,
verekedés, parázs vita, kék neonfény vetül
e csoportképre. A záró jelenet az el-hagyott
Bazsov és az író röpke dialógusa. „Mindez,
barátom, olyan jelentőség nélküli" -
mondja az író az immár szomorú, fázós
hajnali ködben.

A nyírfarengeteg persze nagyon szép,
lehetne mondani, de hol az a bizonyos
következetesség, a kontinuitás, melyről fent
beszéltünk: a valódi anyag, mely
elementárissá varázsolja a játékteret? Hisz
az anyag elementaritása csak akkor
nyilvánul meg, amikor a színész - az ember
- összeütközésbe kerül vele. Itt is akkor.
Mert az erdő ellenáll Varjáéknak, kínosan
hosszú, valóságos birkózás útján tudnak
csak kitörni a recsegő-ropogó sűrű
bozótból. Még egy végső utalás Csehov
költői szimbolizmusára.


