
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-
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ző), hogy ő is azt keresi, vagy máskor a ma-
rionettmozgás és -nyelv nevetést vált ki belőle.

Ha valaki belelapoz Kleistnek A marionett-
színházról című, páratlanul szép esszéjébe, ak-
kor megértheti ennek az alapvetően más szín-
háznak a mozgatórugóit. A szót tudatosan hasz-
nálom, hiszen itt éppen arról van szó, hogy nem
mimetikus, nem naturalista, „nem szenvelgő"
(Kleist) színházat akartak létrehozni, vagyis
olyan színházat, melyben a mozgatórugók me-
chanikája, a „súlypont" felfüggesztése a lehető
legjobban kiiktatja a „lélek" okozta megingást,
redukálja a kontrollvesztett mozgást.

A marionett - mint Kleist írja - ,,...megsza-
badítható a léleknek... a maradék jelenlététől is;
hogy tánca maradéktalanul alárendelhető le-
gyen a mechanikának..." (kiemelés: B. B.). Ez-
zel a mechanikával lehet túllépni a színház tü-
körstádiumán, a színpadon látott mintha realitás
jellegén, a dialógusban kimondott egyértelmű-
ségén stb. A mechanika kivitelezése persze a
lehető legnehezebb, hiszen itt a színész önnön
testi-lelki valójának lehető legteljesebb redukci-
ója által, önmagát, mint egy másikat, mint lélek
nélküli marionettet „antigravitánssá" kell, hogy
tegye. A gravitáció felfüggesztése nem jelent
súlytalanná tételt - még ha van is, akire így hat

Jelenet Az idő és a szoba Radnóti színházi elő-
adásából (Koncz Zsuzsa felvétele)

-, nem jelenti azt, hogy megszűnne a nehézségi
erő képzetétől elválaszthatatlan egyedüli meg-
határozottság, hanem éppen ezáltal nyílik mód a
sok irányú meghatározottságok közt álló ember
megmutatására. A színész nem egyszerűen
szócsöve valami eleve megkonstruált eszmé-
nek, hanem a színpadi térben a reduktív nyelv és
mozgás felfüggeszti az alap, az egyetlen erőköz-
pont „reális" működését, és a színészt kiveti a
változó társiasság, a változó szituativitás erőte-
rébe, ahol a „súlypont" megtalálása nem egy-
szerűen attól függ, hogy a mindig odaképzelt ta-
lajról, az élet mindig feltételezett, alapul szolgáló
és tudottnak vélt talajáról miként rugaszkodnak
el. „A bábuk viszont... pusztán elrugaszkodási
felületnek használják a talajt" - írja Kleist.

Botho Strauss színháza ebbe a nyílt, a tudás
által nem uralt, többféle erő által sokpólusúvá tett
világba vet ki minket. Ebben a közegben a nyelvi-
leg közölt és közölhető korlátozott szerepet ját-
szik, a nyelv nem laterális szintaxisa éppen azt
képes kifejezni, hogy a személy a lélek
állandóan változó - s míg az élet tart, nem

rögzíthető - határok, hangok általi ki- és felmé-
résével tájékozódik. Az állandó „súlypont"-kere-
sés a rejtett, nem szóvá tehető többcentrumú
erőtérben csak rövid, szinte redundáns nyelvi
formációkat engedélyez, a mások, önmagunk és
önmagunk egykori mássága által megvont hatá-
rok letapogatását.

Strauss szerint, miként új, Beginnlosigkeit
(Kezdettelenség) című könyvében írja, az egyes
műalkotások mindvégig megbízható hanghul-
lámmérőket (Echolot) foglalnak magukba, me-
lyek kijelzik és kikutatják az ember számára a be-
álltjég hideg csend határait. A könyv egy másik
helyén pedig megfogalmazódik egy kérdés:
„Warum erzáhlen Sie mir das alles?" (Miért me-
séli el mindezt nekem?), amivel Az/dó és a
szoba szereplői (és nézői is) folyamatosan
szembe-sülnek. Emlékezzünk Julius darabbeli
kijelentésére, vagy idézzük fel Marie Steuber és
Olaf jelenetét, melyben az Olaf és Marie között
zajló „beszélgetés" nem jut egyezségre,
minthogy Marie kitörni próbál a régi
kerékvágásból, míg Olaf rejteket keres. A
vonzás és taszítás,, a mellette vagy ellene
döntés rebbenő mozdulatait látjuk - a pillanat, a
súlypont megtalálása, a térben helyüket kereső
emberek a hangok által saját és másokkal
megosztható lehetséges világaik ha-tárait
próbálják kifürkészni. „Ne hagyjon nyomot



maga után..." - mondja Marie, mikor határt be-
járó kísérletei után világossá válik, hogy ezt a te-
ret nem képes Olaffal megosztani. „Minden kez-
det visszhang" - írta Strauss a Beginnlosigkeit-
ben, valaminek a kezdete, a valakivel megoszt-
ható világ lehetőségének felmérése érzetek,
emlékek, alig visszhangzó hangok magnetizáló
vonzásában, amit pedig kimondanak, amit elme-
sélnek, az csak később s legritkábban a dialó-
gusban tárul fel. „A hang eloldhatatlanul össze-
kapcsolódott a memóriával, az abszorbeáló em-
lékezettel." (Strauss) „Miért meséli el...", miért
vetődik fel mindannyiszor, halljuk-e ezeket a
hangokat, hagyjuk-e visszhangzásukat emléke-
zetünkben, legalább annyit, hogy miért ez a tó-
nus? Elég ez tragédiának!

Talán nem több ez a darab, minta Marie laká-
sába beköltözött Olaf képessége, hogy a végig
nem mondhatót megidézze, hogy felidézze lát-
szólag értelmetlenségbe futó „beszélgetésük-
nek" az „előtt"-jét, és mindazt, ami a pillanat, a
kettejük esetleges összetartozásáról megho-
zandó döntési pillanat elmaradása után követke-
zik. Így vagy másként - csak a visszaidézett
hangok nem egyértelműsíthető többpólusúsága
az a világ, amit másokkal megosztunk. Várakozni
a hangra, mely már nem enged kitérést, talán
mindhiába. Létezés egy sokpólusú gravitációs
térben, ez Botho Strauss művének lényege, a
„gravitáció" széttartó jelentésgazdagsága értel-
mében, mely szerint a létezés a teher viselése, a
megterhelő elviselése, és egyben megőrzése a
méltóságnak. A hang, a bennünk visszacsengő
hang, saját egykor kimondott szavaink és mások
hozzánk intézett mondatai segítenek minket, vá-
rakozókat abban, hogy helyet leljünk a térben.

Foucault idézi fel egyik, 1967-es Más helyek
című előadásában a dél-amerikai falvak egyik
szokását: a földművesek házának volt egy ré-
sze, egy szoba, ahová az átutazó a mindig nyitva
tartott ajtón keresztül betérhetett, ám mégsem
találkozott a háziakkal, akik csak az áthallatszó
hangfoszlányokból tudták, hogy megszállt náluk
egy átutazó, s leggyakrabban szót sem váltottak
egymással. Foucault heterotópiáról és hete-
rochroniáról beszél: másokkal együtt, ám még-
sem egyazon térben és időben vagyunk.

Fontos darabot lehet látni a Radnóti Szín-
házban, jelentős színházi kísérletről van szó,
amiért csak dicséret illeti létrehozóit. Szikora érti
ezt a másik tradíciót, és vannak társai: Takács
Katalin és Andorai Péter. A díszlet ügyesen élt a
Botho Strauss-kötet címlapján levő Alex Colville-
kép megelevenítésével.

Botho Strauss: Az idő és a szoba (Radnóti Színház)
Fordította: V. Horváth Károly. Díszlet: Horesnyi Ba-
lázs. Jelmez: Dőry Virág. Rendezte: Szikora János.
Szereplők: Takács Katalin, Bálint András, Andorai Pé-
ter, Almási Éva, László Zsolt, Balikó Tamás, Csankó
Zoltán, Széles László, Tóth Ildikó.

Kezdetben vala - mindenek előtt es felett -
a blikkfang. Mint Hitler különvonata, úgy
robog az éjszakában előre nem látott célja felé
halálos pontossággal Botho Strauss Az idő és
a szoba című műve; nem tudni, hol áll meg; az
utasok, egy-két beavatott kivételével, nem isme-
rik az úticélt; a be nem avatottak, mielőtt
nyugovóra térnek, ki-kinéznek a vonatablakon;
odakint vaksötét van, a pályaudvarokat
elsötítették; annyit mindenesetre ők is tudnak,
hogy másod-percnyi pontossággal rohan a
vonat a német éj-szakában ismeretlen célja
felé... A bizonytalanság könyörtelen precizitása
szervezi Botho Strauss látszatra entropikus
párbeszédeinek dramaturgiáját; a dialógírói
szakértelem a szigorúan megtervezett
iránytalanság kényszerpályáján tartja a szerző
színpadi beszéddé transzponált,
fájdalomhatárig választékos prózáját.
Kimunkált irodalmi nyelv ez, mely gyakorta nem
több mint a létező, mindannyiunk által ismert
hétköznapi helyzetek nyelvének, a hangzó
nyelvnek tökéletes imitációja, az abszolút mi-
mikri: amikor az, ami hasonul, végül elfoglalja,
betölti annak helyét, amihez csupán hasonlít. A
drámai történés ezzel a helycserével, mondhat-
ni, ki is merül, azaz a helycsere, a funkcióváltás
lesz maga a cselekmény, és válik ezáltal a cse-
lekmény végtelenné, sőt, tulajdonképpen befe-
jezhetetlenné, akár egy metafizikus szappan-
opera.

A mindennap hallott-beszélt, érzékeny füllel
rögzített köznyelvet a szerző alteregóinak hiper-
szenzibilis nyelvi világa zárja magába, és ennek
a kétféle nyelvnek, a tárgyias, külsődleges, min-
dennapi, könnyedén tipizálható, szituációhoz
kötött nyelvnek és az érzékeny, választékos ha-
sonlatokból építkező, a befelé irányuló figyelem
nyelvének váltogatása, egybecsúsztatása teszi
lehetővé a helycserét: a tárgy felcserélését az
énnel, az én felcserélését a szereppel, a szerep
felcserélését a szereplővel, a szereplő felcseré-
lését a cselekménnyel, a cselekmény felcseré-
lését a helyszínnel, a helyszín felcserélését a
nyelvvel, az akaratfelcserélését a tudomásulvé-
tellel stb. Minél több ilyen funkcióváltás bonyoló-
dik le, annál viszonylagosabbá válik minden, és
annál érdekesebb a kérdés, hol érjen a mű - és
miért - véget?

Ahol ugyanis, úgymond, véget ér, ott mintegy
ollóval kell elvágni, mivel a dolgok ilyen fokú rela-
tivizálódása nem kedvez bármilyen tétre menő
konfliktusnak. A konfliktus, az ellentét áthelyező

dik egy metafizikus térbe - hogy hova, arról a
maga helyén lesz még szó. Ám ez nem hogy nem
kevés, hanem - minta Radnóti Színház ihletett
és több mint rokonszenves előadását látva végre
tudatosult bennem - a század jelentős írói telje-
sítményei közé tartozik.

Nem száraz, filozófiai műről van szó, tele van
humorral és realizmussal, de a humor minden
mozzanata a szorongás és neurózis tüneteihez
kapcsolódik („Ennyit arról, akarok-e élni" -
mondja Marie, mire a válasz: „Most úgy be-
szélsz... mintha egy rendőrviccet mondanál"). A
szorongás abból fakad, hogy nem az vagyok, aki
szeretnék lenni, vagy aminek képzelem magam,
hogy másvalami vagyok, tárgy mások, tárgy a
magam számára („Nem tudtam többé válaszol-
ni, csak ismételtem a hangokat, amelyeket hal-
lottam. Visszhang lettem" - mondja Marie, és ez
a visszhangjelenség a darab egyik motivikus
alaprétege), sőt, behelyettesíthető, felcserélhető
tárgy vagyok („Uraim, ez a nő egy dzsóker" -
mondja valaki róla), áttetszetlen és kemény
(„Minden olyan kemény lett rajtad" - mondják
róla, mielőtt eltűnne az oszlopban, mondhatni,
oszloppá válik, és: ,,... osztozom az asztalom
végtelen passzivitásában... Hallgatok, és múlik
az időm" - mondja az oszloppal való szóváltása
előtt); az individuális, az egyéni nem létezik („Mi-
kor megérkeztem, csupa egyforma bőröndöt
hozott a reptéren a futószalag. Senki sem találta
a magáét. Végül aztán elvettem egyet, csak
úgy..." - mondja Marie).

Fentiek okán az én avagy bárminemű szub-
jektivitás létezése korántsem evidencia, s az em-
ber útjába akadó tárgyak - egy eldobható ön-
gyújtó, egy videofelvétel, egy beragadni hajla-
mos pirítóssütő, egy akku, amit télen bevisznek a
meleg lakásba, még ha csak hallomásból értesü-
lünk is létezésükről - szubjektivitások törmelé-
kei lesznek; beszédesek, de egyúttal - egy is-
meretlen, elképzelt külső pontból - egy nekünk
címzett nyelv szavaivá is. Az ember csupán a
vibrálásban, a tárgyakés azén közötti definiálat-
lan erőtér hullámaiban, a vibráló szorongásban
érzékelheti magát szubjektivitásnak, valakinek:
aki akar vagy tudomásul vesz, de inkább - ez ti-
pikus Botho Straussnál - tudatosan lemond ar-
ról, hogy akarjon ....... mit is akartunk mi egymás-
tól? Valamikor csak akartunk egymástól vala-
mit?" - kérdezi Marie-től valaki, és: ,,... nincs
semmi célom, életmódom sincs. De nem vagyok
igazán közönyös típus sem" - mondja, mondjuk,
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