
ség, se lehetőség. A nyilvánosság összefoglal, s
az egymással legellentétesebb frekvenciákat is a
kölcsönös megértés zörejévé modulálja.

A félreértés elemei azért még inkább a műal-
kotás kiváltságává válnak, mivelhogy a műalko-
tás nem véleményt nyilvánít, hanem értelmezést
követel.

Szilárd meggyőződésem, hogy az autoritás, a
mesterből áradó tekintély révén a magukat elkö-
telezni képes egyének személyisége magasabb
szinten bontakozik ki, mint a túlságosan korán
megkönnyített emancipálódás formái révén. A
gazdátlan (és ellenállásnak híján lévő) nevelés
bizonyítottan senkinek nem tett jót; egyetlen
eredménye a megnövekedett közöny, az ifjonti
fáradtság lett.

Kár, igen, egész egyszerűen kár a hagyo-
mány megromlásáért. A hagyomány úgy rothad
el a kapukon kívül, mint egy rakományra való ér-
tékes élelmiszer, amelytől a lakosság bizonyos
vámügyi nézeteltérések miatt elesik. A hagyo-
mány megtörik a kortársi adottságok hibrid túlér-
tékelésének korlátain; kimúlik az egy-két nem-
zedékre szólóan eldugult oktatási és művelődési
intézmények átpolitizált tudatlansága miatt.
Ezek a intézmények a lehető legsötétebb felvilá-
gosultságnak lettek a fészkei, s állandó ambiva-
lenciával egyszerre vonzzák és utasítják el a
történelem ismétlődésének kísérteteit:
„Állítsátok meg a kezdeteket!"... Ó, én Istenem,
hát akkor teremtsetek magatok valamiféle
használható kezdetet!

Egyáltalán nem vitás, hogy az ember ma is,
mint minden időkben, élhet boldogan és kétség-
beesve, megrendülésben és megvilágosodás-
ban - természetesen csakis a fennálló kultúra-
fogalmon kívül. Emellett azonban folyamatosan
erősíteni kell a függetlenséget, a kívülállást, a kü-
lönösséget. Az általános egyszerre hatalmas és
gyenge. Az ellenállás ma nehezebben vehető
birtokba, lévén a konformizmus intelligens, vál-
tozatos és sokkal alattomosabb és falánkabb,
mint azelőtt; a jó szándék kártékonyabb a nyílt
baromságnál, amellyel korábban szembe lehe-
tett szegülni vagy hátat lehetett fordítani neki.

Bárcsak végre ne szónokolnának „kultúráról"!
Bárcsak végre kategorikusan különbséget ten-
nének a között, ami a tömegek jó hangulatát
konzerválja, és ami a szétszóratottak tulajdona
(akik még csak közösséget sem alkotnak!) - és
belátnák, hogy a kettőt egymástól mindörökre
elválasztja a kloáka, azaz a tévécsatorna
egyszerű fogalma... Ha legalább azt figyelembe
vennék, hogy itt már nem egyazon egységes
kultúra közös sorsáról van szó... Ez esetben
legalább végleg sikerülne megszabadulni egy
számtalan újságoldalt megtöltő „kultúrkritikai"
problémától.

Der Spiegel, 1993/6.

Fordította: Szántó Judit

Peter Iden

Immár csaknem két évtizeden át Botho Strauss
és a drámáit előadó berlini Schaubühne az újabb
kori német színjátszás legtermékenyebb mun-
kakapcsolatát alakították ki (csak Claus Pey-
mann-nak Thomas Bernhard műveivel való fá-
radhatatlan foglalkozása vethető egybe vele). Ez
a sokéves affinitás egy szerző, Botho Strauss és
ama színház között, amelynél 1970-ben drama-
turgként indult, ritka szerencsés eset, méghozzá
mindkét fél számára. A Schaubühne számára
Strauss drámái olyan kihívást jelentettek, amely
rendezőit, Peter Steint és Luc Bondyt (illetve, egy
esetben, A hipochonderek révén, Wilfried Mink-
set is) legjobb színi alkotásaik egynémelyikére
ihlette, míg másfelől Strauss a színház társulatá-
ban, a színészeken át, újra meg újra „hálózati
személyekre", színpadi fantáziájának avatott
megvalósítóira talált.

Ezért a Strauss-drámák Schaubühne-beli elő-

Apraja-nagyja (Münchner Kammerspiele,
1979)

adásain nem csupán egy irodalmi színház nyil-
vánult (és nyilvánul) meg, hanem egy színész-
színház is. Most, Az idő és a szoba hosszan tartó
tapssal, sőt ovációval fogadott premierjén a szín-
padon mint résztvevő és a teremben mint néző
számos olyan színész volt jelen, aki már koráb-
ban is alakított Strauss-figurát ezen a színpadon ;
egyéni pályafutásuk és társulati létezésük
történetének jelentős részét köszönhetik a
munkásságuk és Botho Strauss közötti
kapcsolatnak.

Egymásba tolódnak az emlékképek. Luc
Bondy e mostani rendezésében a női főszerepet
Libgart Schwarz játssza - szögezzük le előre:
magával ragadó temperamentummal, egyaránt
közel a csillámló képzeletszerűséghez és a való-
sághoz -, de alakítása mellé az emlékezet ko-
rábbi szerepképeket hív elő: Edith Clevert mint
Lottét az Apraja-nagyjában, Jutta Lampét A
parkban, Miriam Goldschmidtet a Kalldewey-
Farce-ban, avagy magát Libgart Schwarzot A vi-
szontlátás trilógiájában, amelyben egyébiránt a
mosta nézőtéren helyet foglaló Otto Sander fel-
edhetetlenül alakította a mások történetétől
tökéletesen megzavarodó Druckert. Ez az em-
lékanyag teszi, hogy Botho Strauss minden
Schaubühne-beli ősbemutatója kevésbé múlé-
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konynak tetszik, mint amilyen általában a szín-
ház. Itt egy olyan mű folytatódásának, folyama-
tos életének lehetünk tanúi, amely egyszerre egy
íróé és egy társulaté.

Ezenközben pedig különleges és látszólag para-
dox ingert jelent, hogy ez a tartós és folyamatos
közös alkotás mindig ideiglenesnek, mindig csak
átmenetinek tetszik, lévén hogy Strauss szöve-
gei mindig nagyon is tudatosan kísérletnek szá-
nódnak - kísérletnek, hogy körülírják és befog-
ják a jelent, miközben néha épp a legtünéke-
nyebb jelenségeknek veselkednek neki. Az idő
és a szobában Strauss az adott pillanatról ad
olyan értelmezést, amelyet már nem merészel
egy következetesen végigvitt cselekmény ösz-
szefüggésrendszerébe foglalni. Egymást gyor-
san váltó és megszakító történeteket és megjele-
néseket társít egy adott embercsoporthoz, és
ezek a személyek csak rövid időre lépnek ki a
már nevükkel is határozottan jelzett anonimitás-
ból (Teljesen ismeretlen férfi, Férfi télikabátban,
Türelmetlen nő), néhány percre individualizálód-
nak, hogy aztán ismét feloldódjanak kortársaink
masszájában.

Strauss dramaturgiáját a töredezettség fogal-
ma határozza meg, s ezt a fragmentálódást a va-
lóság kényszeríti rá a színházra. A straussi dra-
maturgia olyan hatást ébreszt, mintha éppen for-
mát akarna ölteni, hogy aztán a következő pilla-
natban visszatáncoljon, visszariadjon e formá-
tól, s beérje kisebb struktúrákkal, részformákkal.

Ám a kényelmes esetlegesség és önkényes-
ség veszélyét elhárítandó, még ez a módszer is
rászorul valamilyen alapkonstelláció támaszára -
olyan kiindulási helyzetre, amelyből a töredékek
elrendezése kifejlődhet, s amely hivatkozási
alapul szolgálhat. Ezt a kiindulópontot az új da-
rabban két férfi, Julius és Olaf teremti meg,
Bondy rendezésében Peter Simonischek és Udo
Samel; egy magas és egy alacsony férfi, egyikük
higgadtabb, a másik inkább nyugtalan. Hol töb-
bé, hol kevésbé avatkoznak be, s vesznek részt a
játékban; mindenesetre ők töltik be a megfigyelő
szerepét a többi, hozzájuk belépő, náluk megje-
lenő figurához képest. Ahogy mindegyre hang-
súlyozzák közönyüket, részvétlenségüket -
számukra éppen az a „belső szépség", ha az
ember semmit sem a k a r - , ahogy ragaszkodnak
a céltalan várakozás állapotához, az Beckett
Mercier-jét és Camier-ját avagy Vladimirét és
Estragonját juttathatja eszünkbe.

Julius és Olaf Richard Peduzzi színpadán egy
két oldalról nyitott térben helyezkedik el (a kö-
zönség két tömbben ül, ahonnan különböző látó-
szögből követheti a játékot). A tér alig van bebú-
torozva, a három magas, keskeny ablakból
szemközti házak homlokzatát látni. Julius az
egyik ablakból kinéz az utcára, és az elfordulva

Az idő és a szoba ősbemutatója 1989-ben

álló Olafnak beszámol egy szürke téli napról, va-
lamint néhány járókelőről. Az egyik ilyen járókelő
Marie, aki egyszer csak beront a férfiak szobájá-
ba. Mintha odalentről meghallotta volna, mit
beszéltek róla odafönn, úgy nyomul be a
beszélgetésbe, a zűrzavaros repülőtéri
történettel, amely-ben egy férfinak, aki kijött
valaki elé, felajánlkozott, hogy talán ő az, akit el
kellene kísérni.

Libgart Schwarz itt jelenik meg először ezen
az estén. Lélekszakadva tör be, szőkén, hosszú,
zöld pulóverben, rövid szoknyában, magas sar-
kú cipőben, nagyon fiatalos, szinte repülő moz-
gással; beszédében rikító és halk hangok válta

koznak. rendkívül széles és átfogó kifejezési
skálán. A figura igen erős jelenléte mintha min-
den kérdést elvágna - ám a kérdések mégis a
levegőben lebegnek: mit akar ez a nő? Hogyan
került sor az éppen átélt lelki katasztrófára,
amelyre céloz? Közvetlen jelenvalóságában ho-
mályosan, bizonytalanul körvonalazva ott rejle-
nek egy másik idő maradványai is, olyan lehetsé-
ges múltak, amelyek érvényt szereznek maguk-
nak, és belevegyülnek a jelenbe. Ezt az esetle-
gességből és rögzülésből összeálló időbeli ka-
varodást egyszerűen lehetetlen felfejteni.

Ugyanez vonatkozik a többiekre is, akik ké-
sőbb hatolnak be a két várakozó férfi szobájába.
Vannak köztük bizonyos kapcsolatok, de a
kérdés így hangzik: „Mit is akartunk
egymástól?" A



Férfinak, akinek nincs meg az órája (Michael Kö-
nig) és a Türelmetlen nőnek (Tina Engel) talán vi-
szonyuk volt, de a férfit valaha Marie is ismerte; a
Férfi télikabátban (Werner Rehm) behozza az
Alvó nőt (Sabine Wegner), aki később saját em-
lékeire riad majd fel; szemrehányón megjelenik
az a férfi is (Gerd Wameling), aki valóban Marie-t
várta a repülőtéren, de ő elment egy idegennel;
majd indulatosan, minden felismerhető ok nélkül
dühöngve megjelenik a Teljesen ismeretlen férfi
(Ernst Stötzner).

Mindezen figurák a darab első és leghos-
szabb jelenetében lépnek fel, az esetlegesség
egyfajta laza koreográfiájával. Amit látunk: a le-
hetséges magatartások és viselkedési módok,
provokációk és reakciók egy bizonyos készlete.

Az ezután következő rövidebb jelenetekben
mindenkor valamilyen új, élesebben körvonala-
zott szituáció merül fel. Megannyi szomorú, egy-
felvonásos komédia, amelyeket tematikailag a
megtévesztés, az illúzió köt össze. A kortársak,
akikről Strauss itt szól, semmit sem ismernek fel
- se önmagukat, se a többieket. Mind egymás
mellett beszélnek el, egymás mellett osztanak
tanácsokat, szeretnek és várnak - híján minden
kapcsolódásnak.

A középpontban újra meg újra Marie áll, aki (mint
egykor Lotte az Apraja-nagyja című műben) fo-
lyamatosan úton van a viszonyok és kapcsolatok
között. Libgart Schwarz örökös átalakulásban.
Susanne Raschig egyre változó jelmezeibe öl-
töztetve olyan nő áll előttünk, akit mindenestől
áthat a tragikus Medeia életérzése, s akit kissze-
rű, levert, ennyi igény láttán elbátortalanodó férje
(Rehm) képtelen megérteni. Olyan egyedül van,
hogy a dolgok öltenek lelket számára, egy oszlop
(Jutta Lampe hangján) beszélni kezd hozzá, s „a
dolgok szívéből száműzve" egyszer csak oszlop
is, asszony is zokogni kezdenek.

Újabb kép: egy úr (König) jön el Marie-hoz, s
Marie el akarja csábítani. Bondy ezt ökölvívó-
mérkőzésként rendezte meg, a szünetekben
edzők szorgoskodnak a versenyzők körül, a nő
felajánlkozik a férfinak, az azt hiszi, hogy munkát
akar kapni tőle. Fokozatosan zűrzavaros ver-
sengéssé hevíti később Bondy a három mene-
dzser fellépését, akik viszont Marie-tól akarnak
állást. Várakozás közben hajba kapnak, s amikor
egyikük (Stötzner) mellékesen és hozzávetőle-
gesen kommentálni kezd egy bárgyú tévémű-
sort, szabályos verekedés tör ki.

E fel-felvillanó képek során a szereplők egy-
szer csak eltelnek a cselekvés lendületével. Hir-
telen belelovalják magukat, izzón és vakmerőn, a
számos lehetőség víziójába, hogy aztán hirtelen
abbahagyják az egészet, és megbeszéljék az
okokat, hogy miért is nem indultak el, miért nem
cselekedtek mégsem, és miért nem hagyták el a

Az idő és a szoba ősbemutatóját Luc Bondy
rendezte

szobát (amely a létezőben, az adottban való
megmaradásnak a metaforája).

Mindez kitűnően fejeződik ki abban a jelenet-
ben, amikor Marie - megint csak ő - hosszabb
távolléte idejére tartósan ki akarja adni lakását
egy férfinak (Wameling), aki kezdetben ismeret-
lennek tetszik számára. Később azonban mind-
kettőjükben felmerül az elképzelés, hogy együtt
élnek majd a lakásban - ám máris jön a vágás:
mialatt még módjuk volna cselekedni, már azon
töprengenek, mit kellett volna tenniök, és mi az,
amit nem tesznek meg. A jelen és a jövő
azonnal múlttá, elfecsérelt idővé válik
számukra.

És mikor aztán már az előadásnak, a rendező-
nek, a színészeknek minden sikerül - semmit,
jószerivel semmit sem tudnak elérni azok az em-
berek, akikről szó van. Az időbeliség szétfolyt az
ujjaik között. Megmaradtak egyhelyben, se hát-
ra, se előre nincs többé útjuk. Így látja ez idő sze-
rint Botho Strauss önmagát, és így lát bennün-
ket: az élet szobájában, ahonnan a kilátás el van
torlaszolva, az emberek egymásba ütköznek,
megzavarják és elátkozzák egymást, vagy „szép
napot" kívánnak egymásnak.

Ez bizony rossz hír a máról. De értse meg, aki
tudja: ahogy itt ezt a hírt a színpad, a színészet
eszközeivel tudtunkra adják, merőben ellentétes
hatás áll be: egyszer csak mégis kedvünk támad
az élet mégoly terhes, mégoly dúlt és tépett pilla-
natára - arra a kevésre, amink van, de ami
legalább a miénk. És a várakozással
ellentétben mégis furcsamód felélénkülve
hagyjuk el a szín-házat, s veszünk bele egy
újabb ködös éjszakába.

Frankfurter Rundschau, 1989. február 11

Andreas Kilb

(...) Az ember tulajdonképpen nevetni szeretne,
szívből, mint már korábban is, és aztán még utána
is. De az oszlopjelenet úgy akad meg a darab tes-
tében, minta torokban a gombóc. Es Az idő és a
szoba e jelenet köré épül. Az oszlop tartja a szo-
bát, az oszlop tartja a jelenetek egymásutánját.
Fellépése reveláció, bepillantás a straussi épít-
mény gondolati szövetébe, szakadékába, szédü-
letébe. A Nagy Gépezet elakadt. Az emberek
rá-kényszerülnek, hogy bukdácsoljanak,
botladozzanak, átbukfencezzenek rajta. De lám,
máris újra feltápászkodnak, kicsit remegnek,
kicsit megrázzák magukat, és belezuhannak a fél
emberéletbe. És kimondatlanul ismét beáll a
dolgok mozdulatlan nyugalma, s körös-körül a
pokol.

A Botho Strauss három új drámáját magában
foglaló kötetben Az idő és a szoba a középső, a
Látogatók és a Hét ajtó között. A Látogatóknak
Strauss a „komédia" alcímet adta, a Hét ajtó mű-
faja „bagatellek". Csak Az idő és a szoba
eseté-ben nem jutott eszébe műfaji megjelölés
az olvasó eligazítására. A darab afféle köztes
valami: félig komédia, félig bagatellgyűjtemény.
Az első részben sok, fölöttébb különböző ember
gyűlik össze egy szobában, a második részben
sok különböző szoba vonul el egy ember
mellett. Harmadik rész nincs, tehát nincs formai
kiegyenlítő-dés sem. Az idő és a szoba
meghasadt, kétértelmű, ingadozó.

Ennyi érzéki csalódás közepette minden a
szerkezeten múlik. Az első felvonás két szék
köré van szerkesztve, amely a szoba közepén áll.
A két széken Julius és Olaf ül, és barométert
ját-szik. Ha Julius ül az ablak felé fordított
széken, Olaf pedig a szoba felé nézőn, akkor süt a
nap, ha helyet cserélnek, akkor rossz az idő.
Változik az égbolt: világos, sötét, majd ismét
világos. Csapódnak az ajtók: nyílnak-
csukódnak, nyílnak-



Lotte: Edith Clever (Apraja-nagyja, Berlin)

csukódnak. A szoba az átmenet, az átmenetiség
tere. És a dolgok figyelik az embert. Nincs egyet-
len olyan pont sem, amely ne látna, ne hallana,
ne ismerne fel mindent. A szobán belül: csupa
rajtakapott ember. Sűrű, mohó, falánk idő. A vé-
gén Marie eltűnik a bejárati ajtó melletti oszlop-
ban. Mintha már évezredek óta abban élne. Vagy
mintha minden pusztán csak színház volna.

A második felvonás Marie köré épül. Nyolc rö-
vid jelenet; Marie hétben szerepel közülük. Marie
Steuber, a bolyongó, a tapogatózó. Utóda az Ap-
raja-nagyja Lottéjának; magányos bolygó, úton
az idő terein keresztül.

Néha már olvasás közben is úgy érzi az em-
ber, mintha valami hatalmas, nyitott szem nyu-
godnék a jeleneteken. Az allegóriaszerző sze-
me. „A történelem itt a rá jellemző sugárzással
tekint vissza, és néha egy macskakő röntgensu-
garai is áthatolnak rajtunk, álmaink leglényegébe
tör be egy szemöldökgerenda vagy egy hídpillér,
és a kövek mellett, amazoknál semmivel sem
kevésbé szilárdan, megjelenik valami régi, tuda-
tunkból kiszorított sejtelem, a maga valójában
nem létező testi létezésében." (Strauss: Párok,
járókelők). Épp ez a straussi színházi képek pá-
ratlanul egyedi sajátossága: mind úgy hatnak,
mintha egyszer már láttuk, megálmodtuk s meg-
értettük volna őket. A legrosszabb esetben a
hatalmas szem a straussi álomfigurákban csak
ön-magát figyeli, mi pedig elsüllyedünk a
feneketlen mélyértelműségben.

De a másik, a jobbik esetben a képek, a jele-
netek visszanéznek. Ilyenkor tűnnek fel, mint az
Apraja-nagyjában és a Kalldewey-Farce-ban,
azok a fura röntgenárnyékok, amelyekben a je-
len mindennapjai megőrződnek és mitikussá
igéződnek. Akár a város építészeti együttesé-
ben, úgy lakoznak a színpadi alakulatokban is a
korábbi tragikus történelem szellemalakjai.
„Minden, ami isteni, szét van hintve fölöttünk" -
mondja a Hétajtóban Julianus császár, Julianus
apostata a IV. századból, aki egy padon ül a ma
élők között. Ezt az istenit akarja ismét felkutatni
és összeszedni a jelenkor cserepei alól Botho
Strauss, ez a straussi művészeti törekvések
motorja, még akkor is, ha látszólag mohón
kapkod a teátrális effektusok után. Mert a múlt
soha nem múlt el egészen, s a jövő mindig máris
jelen van. „Egyetlen igazi időélményem az
imbolygó, bizonytalan szinkronitás." A hol
összetorlódó, hol ismét szétszóródó
egyidejűség, a történelem soha véget nem érő
be- és kilégzése, az egykor, a most, a valamikor.
Így tartozik össze minden, a szoba üres
egysége, az idő felmeredő oszlopa.

Rögtön az első jelenetben felismerhető, mi-
lyen virtuóz módon vette Luc Bondy birtokba a
drámát. Julius és Olaf ugyanis nem pusztán át-
lagembernek látszanak, hanem akár egy hetve-
nes évekbeli német krimi angoljai: túl korrektek,
a par excellence átlagpolgárok. A szoba közvet-
lenül a bulvárra néz.

A szereposztás és a színészek játéka minden
esetben eszményi, mert Bondy nem a különöst
rendezi meg bennük, hanem a tipikust. A figurák
szinte tapadnak, ragadnak egymáshoz, mert lé-
nyük legbensejéig ragacsosak, hajlíthatók, haj-
lékonyak.

A Marie nem akármilyen név. Marie-nak hív-
hatnánk azt a lányt is, aki a Párok, járókelők vé-
gén „végre megtette az egyedül helyénvalót: ke-
csesen magasba emelte fejét, hogy az éjféli köd-
ből levegőt szippantson az énekhez". Marie an-
nak a mitikus lányvonulatnak az egyik tagja,
amelyet Botho Strauss minden művében tovább
ír: a tiszta, rejtelmes, még sértetlen emberi ter-
mészet titkos mítoszához tartozik. Az idő és a
szobában azonban Marie kezdettől meg van je-
lölve: arcát elégette valamilyen szerrel, elefántot
hordoz magában, amely szét akarja taposni,
szörnyeteget, amely az állatkertben egyszer
majd ismét felébred.

Libgart Schwarz már károsodott lényként
játssza Marie-t: még naiv, de már nem tiszta.
Minden dallamosan harcol, vibrál és ráng benne:
az összekuszálódott szőke haj, a hatalmas gallé-
rú, tiritarka fémszálas pulóver alatti vékony test, a
szűk fekete szoknyából kibúvó láb. Marie maga

Libgart,Schwarz (Marie) a Schaubühne előadá-
sában



a tűsarkakon imbolygó, mindenttudó, félelmetes
ártatlanság.

Az előadás második részében Marie-nak sok
a dolga, a darab egyik metamorfózisból a másik-
ba hajszolja. Libgart Schwarz olyan hajlékonyan
váltja a szerepeket, mint Luc Bondy az előadás
tempóját. A legcsendesebb jelenetet követi a
leghangosabb, a legszomorúbb mellett ott áll a
legharsányabb. A kettesben elfogyasztott va-
csorából, közvetlenül az oszlopjelenet után,
Bondy ökölvívó-mérkőzést rendezett, edzőkkel,
törülközővel és közbeiktatott szünetekkel, cse-
repekkel és sérülésekkel; a ravasz Marie úgy
knockoutolja Ansgart, a csúf és hatalomvágyó
férfi főszereplőt (Michael König még horrorpro-
tézist is visel hozzá), hogy csak úgy recseg a
színpadi padló.

Az idő és a szoba végén Botho Strauss meg-
libbent némi kis kétségbeesést. Férfi és nő, Ma-
rie Steuber és egy grafikus találkozik egy hivatali
folyosón, és rájönnek, hogy valaha már ismerték
egymást. De mikor? A háttérben egy másik férfi
áll az ablaknál; épp kifújja magát. Bondy a szere-
pet a valószerűtlenül kövér Uwe Hackerre osz-
totta, és a jelenet középpontjává tette. A dagadt
izzad, a nézők nevetnek. Zseniális színházi ötlet.
Éppoly könnyedén röpít el a mélyértelműség,
mint a gyász fölött. Így az este vidám hangütés-
sel ér véget.

Luc Bondy nagyszabású rendezésében nem-
csak egy darabbal ismerkedünk meg, hanem be-
bizonyosodik egy régi gyanú is: nevezetesen,
hogy Botho Strauss, ha kőkemény és csattanós
komikummal interpretálják, korunk emelkedet-
tebb ízlésének eszményi bulvárszerzője. Bondy
döntő fontosságot tulajdonít a tempónak, kiűzi a
szobából a csendes, rejtőzködő időt, és a komé-
dia stopperórával időzített ritmusát teszi helyé-
be. Az előadás legföljebb két és fél órát tart, néha
még rövidebb is, a rekordot alighanem jó két órá-
val fogja elérni. Tehát ilyen gyors, ilyen fergete-
ges, ilyen rugalmasan ívelt is lehet a súlyos
straussi színház. És csak az oszlop áll keresztbe.

Berlinben azonban az oszlop kiszorult az ős-
bemutató szívéből, alkotója mélabús allegóriái-
val egyetemben. Csodálatos volt. Maga volt a
pokol. Bondy rendezése egyszerre csoda és le-
leplezés. Izgatottan várom, hogyan reagál mind-
erre Strauss a következő darabjában. Talán le-
het még belőle a posztmodern commedia
dell'arte költője (sőt talán már most is az); mind-
azon türelmetlenek és óra nélküliek drámaírója,
akik már nincsenek is túl messze Arlecchinótól
és Pulcinellától. Vagy pedig megmarad arctalan
szobáink és elvesztegetett időnk nehéz fajsúlyú
és nehezen emészthető krónikásának.

Theater heute, 1989. március

Fordította: Szántó Judit

Azt gondolom, keveset mondunk akkor, ha
Szikora kísérletét Botho Strauss darabjával
korszakosnak nevezzük, jóllehet az effajta
színháznak itt (nálunk) nincs helye, de
paradox módon itt volt az ideje, hogy
megtörténjék. Nincs helye, mert a kitűnő Takács
Katalint és Andorai Pétert leszámítva, ezt a „já-
ték"-módot nem lehet szokványos gesztuskész-
lettel vagy valamiféle elidegenítő vagy távolság-
tartó mozgással és hanglejtéssel helyet

tesítve megvalósítani. A közönséget pedig talán
rá lehet nevelni az effajta színházra; de most
még jószerivel bábszínháznak veszi. Jól teszi,
válaszolhatjuk rá rögtön! Tehát a nézők
többségéből a színjáték kiváltja a
marionetthatásokat, a történet összefüggését
kereső Julius (Bálint András) kijelentésére
reagálva kijelenti (Egy né-

Az idő és a szoba (Schaubühne, 1989)
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