
levegőben közlekedő Autolycus mintha felfedez-
te volna a közlekedési lehetőségeket egy hatal-
mas, héliummal töltött szőlőfürtben; a birkanyí-
rási ünnepen pedig nevetségesen túldimenzio-
nált piros léggömbök reprezentálják a szatírtán-
cot lejtő férfiak parodisztikus heréit, mialatt az
erekcióról egyszerű padlótörlő szivacsok vagy
kefék gondoskodnak.

A léggömböknek még az allegorikus szerep-
lők is jó hasznát veszik. Az Idő, ahelyett hogy
szokás szerint személyes megjelenésével hidalná
át a harmadik és a negyedik felvonás közötti
tizenhat éves űrt, most léggömbpostával küldi le
beszéde szövegét a Camillót játszó Benjamin
Withrow-nak, aki éppen lakoma utáni szundiká-
lásnak adózik Polixenes társaságában. Elraga-
dóan abszurd ötlet, ahogy a beszéd a levegőből
libeg alá váratlanul, és mulatságos újdonság,
hogy szövegét most az értetlen Camillo olvassa
fel, közben tanácstalan pillantásokat lövellve az
ég felé. Másfelől azonban, e szellemes, de
külsőséges előadás számos más friss ötletéhez
hasonlóan, alaposabb meggondolás után ez is
kétségeket ébreszt. Végeredményben ez a
megoldás finoman és közvetetten lefokozza a
derék Camillót, hiszen arra utal, hogy
nosztalgikus honvágya effajta természetfölötti
ösztökélésre szorul. A beszéd továbbá időnek
előtte informál-ja Perdita személyének
fontosságáról (miáltal veszít értékéből ösztönös
megérzése, amikor később az ünnepségen
személyesen is találkoznak). És a shakespeare-i
téma fenséges egy-szerűségét sem gazdagítja,
ha a pusztító és a megváltó idő fogalmához a
kotnyeles idő fogalma is társul.

Az előadás képileg gyakran lenyűgöző, de rit-
kábban tud meg is rendíteni. Kitűnően szórako-
zunk, de nem vagyunk meggyőzve róla, hogy va-
lamennyi újítás újszerűen átgondolt élményeken
nyugszik.

Paul Taylor:
A Noble-féle újdonságok boltja
The Independent, 1992. júl. 3.

Az előadás telis-tele van emlékezetes mozzana-
tokkal. A királyné törvényszéki tárgyalása termé-
szetfölötti dimenziókat ölt: amikor Leontes meg-
tagadja az orákulumot, forgószél támad, a szín-
padon esernyők szállnak keresztül, az emberek
viaskodnak, hogy megkapaszkodjanak és élet-
ben maradjanak. Noble az egész előadás során
ilyen sarkalatos képekkel ellenpontozza és
hangsúlyozza a szöveget; a szó és a látvány
eggyéolvasztása gyönyörűen sikerült.

Stewart McGill: Téli rege
What's On, 1992. júl. 10.

Adrian Noble pezsdítően izgalmas rendezése
egyszerre öleli magába a szicíliai jelenetek meg-
rendítő érzelmességét és a középső rész öröm-
teli pásztorjátékát, amelybe veszedelmesen

keverednek a Disneylandre emlékeztető ele-
mek: bőrnadrágos svájci turistákat látunk, és a
vidéki Anglia érzelem- és hagyománymentes
ábrázolását. Amikor Richard McCabe mint Au-
tolycus zöld léggömbök erdeje közepette libe-
gett a föld felé a ragyogó kék ég háttere előtt,
először azt hittem, visszacsöppenünk Mary
Poppins világába; McCabe fürge ujjait és a
pásztorok fallikus rúdjait és vörös léggömb
formázta heréit azonban Disneyéknél soha nem
tűrnék el.

Time Out, 1992. júl. 8.

A Téli rege oly hirtelen váltással tereli közös
igába a tragédiát és a komédiát, hogy a
rendezők általában hajlamosak a mű két felét két
különböző darabként kezelni. Ádáz
szenvedéllyel dolgozzák ki Leontes
féltékenységét, majd a szünet után megjelenő
ijesztő pásztorok felé odahajítanak egypár
paraszti ruhadarabot meg néhány csomó
szénát.

Adrian Noble, az RSC ifjú művészeti vezetője
azonban megszegte a hagyományokat, s a ko-
médiát magabiztosabban kezelte, mint a tragé-
diát. Az előadás voltaképpen a szünet után telik
meg kirobbanó élettel. A bohémiai birkanyírás
nem holmi mesterkélt és feszélyezett pásztorjá-
ték, hanem jókedvű kisvárosi búcsú,
zászlódísz-szel és rezesbandával. Richard
McCabe lefegyverzően pimasz Autolycusa
sorban mindenkitől elcseni az erszényét, majd
Elton John-paródiával szórakoztatja a
helybélieket. A drámát az

Klaus Pohl 1952-ben született Rothenburg
ob der Tauberban. A (nyugat-)berlini Max
Reinhardt szemináriumban végzett tanul-
mányok után színészként kezdte pályáját;
1989 óta szabadúszó íróként Hamburg-ban él.
Számos drámát és több tévéjátékot írt. 1985-
ben megkapta a Mülheimi Drámaíró-díjat, 1987-
ben pedig a Gerhart Hauptmann-díjat. A szép
idegen című művének ősbemutatója 1991-ben
Recklinghausenben volt, a Ruhr-vidéki ünnepi
játékokon.

A szép idegen Bebrában játszódik, ott, ahol -
legalábbis a helyi idegenforgalmi szervezet sze-
rint - róka és nyúl „jó éjszakát"-tal köszön el
egymástól, és „otthon érzi magát hagyomány és

energia hullámai sodorják előre, és egyszer csak
ráeszmélünk, mi is az összekötő kapocs a komé-
dia és a tragédia között. A Bohémiában uralkodó
optimizmus teszi lehetővé, hogy Szicíliában
megszülessék a megbékélés.

Kirsty Milne:
Léggömbökön nyargaló tragédia
Sunday Telegraph, 1992. júl. 5.

John Nettles szerint Shakespeare jól ismerte a
féltékenység gyötrelmeit, amelyeket a Jakab-
korban „démoni megszállottságnak" neveztek.
„A tüneteket könnyű felismerni - mondja a szí-
nész. - Az ember, mondjuk, talál egy jegyzet-
tömbre firkált telefonszámot; megszólal a tele-
fon, majd leteszik a kagylót; vagy rábukkan az
ember egy összetépett levélre, és eltűnődik: hát
ez mi lehet? A féltékenység fája apró magvakból
terebélyesedik ki. Ilyen ember Leontes is, és az
ábrázolás élethű. Talán Polixenes éppen csak
hozzáért Hermionához, vagy egy baráti puszit
értett félre a férj. A féltékenység nem okoskodik;
hirtelen, egyik pillanatról a másikra támad fel. Éri
mindenesetre boldog emberként exponálom,
meghitt, baráti, kölcsönös bizalmon alapuló lég-
körben, mielőtt lecsap a villám. Lehetséges,
hogy a feleségem lefeküdt a legjobb barátom-
mal? Az ábrázolás halálosan pontos; Shakes-
peare tudja, miről van szó."

A Leontest alakító John Nettles nyilatkozata
a műsorfüzetben

romantika". A Grimm-testvérek néhány mesé-
jéhez is Bebra környéke szolgáltatta az ihletet.

Hóborította téli erdő, a vonatok elakadnak, és
egy, a messzi Amerikából jött idegen nő egy éj-
szakára szállást kér a fogadóban. Az asztal meg
van terítve, a tányérokon gőzölög a karácsonyi
liba...

Németország, az elvarázsolt téli mese,
amelyről az idegen nő annyi szépet hallott, nem-
sokára rémmese lesz, rég elfeledettnek hitt em-
lékek támadnak fel. Az otthonosan meghitt kis-
városi környezet egyre félelmetesebbé válik. A
minden idegennel szembeni gyűlölet az amerikai
nőn és egy lengyel férfin tombolja ki magát. A nőt
elűzik a városból.

Nem sokkal később visszatér, és bosszút áll
azért, amit el kellett szenvednie. Ennek során
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döntő szerephez jut egy német juhászkutya, a
németek e legkedvesebb állata.

A szép idegen szerzője a sokat hivatkozott
„német néplélekkel" néz szembe, annak legsö-
tétebb, legveszedelmesebb alakjában. Bebra,
amely korábban a német-német utasforgalom-
ban határállomás volt, az új Németországnak
úgyszólván a földrajzi középpontja - és Klaus
Pohl szerint sajnos a belső középpontja is.

Részletek a műsorfüzetből

- Vajon katasztrófához vezet-e a valóság eltérő
érzékelése, amellyel ön több drámájában is fog-
lalkozik?

- Az ilyen helyzetek, amilyenek A szép ide-
genben is keletkeznek, érvénytelenítik a konven-
ciókat és megegyezéseket, amelyeken az em-
berek közötti érintkezés nyugszik. Ez a megértés
tökéletes hiányához vezet, és ezáltal a kataszt-
rófába.

 A szép idegen a provincializmusról és a
fasizmusról szól. Adorno ennek kapcsán így
fogalmazott: „A provincia és a barbarizmusra
való hajlam szoros közelségben él." Vajon a
vidék az ön számára Németország szinonimája
volna?

 Igen, a német provincia számomra
szinonimája Németországnak. Provincia persze
Franciaországban vagy Olaszországban is
létezik, csak éppen egészen más, A német vidék
nagyon nyomasztó. Ha elmenne Alsó-
Szászországba, Frankföldre vagy az öt
úgynevezett új szövetségi tartomány valamelyik
falujába, mondjuk, a Schwerin mellettti
Kliewitzbe, megélheti, hogy mint idegen azonnal
zavaró mozzanatként fog hatni. Más
országokban ezzel szemben gyakran fogadják az
idegent úgy, mint aki gazdagítja a közösséget.
Ott az idegen szeretet tárgya, míg Né-
metországban a gyűlöleté. Nem a horizont, a
perspektíva tágításának lehetőségét látják ben-
ne, hanem a zavarót, a fenyegetőt.

Ezt a nyomasztóan barbár mozzanatot én
mindig különös erővel éltem meg, főleg azért,
mert Bajorországban nőttem fel, a szép Rothen-
burg ob der Tauber városban. Szüleim Kelet-
Poroszországból jöttek, s ezáltal én természete-
sen lengyel voltam, azaz polyák. Szüleim na-
gyon szenvedtek ettől, elvégre ők is gyűlölték a
polyákokat. Így abban az előnyben volt részem,
hogy permanensen idegennek számítottam, és
hamar megtanultam, hogy résen legyek.

- Milyen lehetőségek vannak a provincializ-
mussal való szembeszegülésre?

 Az én elgondolásom az volt, hogy a fájda-
lom a juhászkutya kimúlása révén váljék
érzékelhetővé. Ugyanaz a mechanizmus
működik itt, mint amikor az emberek zokogva
ültek a képernyő előtt az olajban vergődő vízi
madarak láttán. Sajnos az emberi lelkekben
kevés változás történt. De abban bizonyos
vagyok, ha egy ku-
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tyát ölnek meg, akkor az emberek elgondolkod-
nak majd a halálról. Ebben látom színdarabom
esélyét, és ezért érzem úgy, hogy eddigi legje-
lentősebb darabomról van szó.

Részletek Maren Lehmannak az íróval folytatott
beszélgetéséből; 1991. márc. 26.

Dimiter Gotscheff, a rendező 1943-ban született,
a bulgáriai Parvomeiben. Fiatalon került az
NDK-ba: az értelmiségiek folyamatos
disszidálása miatt szükség volta „testvéri
országok" segítségé-re, és Gotscheff apja
állatorvos volt. Ahogy a rendező mondja, őt egy
szajha vezette ajó útra: kelet-berlini
tartózkodása idején egy helyi prostituált vitte el
Benno Besson egyik rendezésére, amely
,valósággal eksztatikus fizikai élményt"



jelentett számára. Színháztudományi tanul-
mányai után, 1976-ban mutatkozott volna be
rendezőként, ám munkáját - Heiner Müller egyik
művét - betiltották, s további Müller-
rendezéseivel sem volt szerencséje. Pedig, mint
mondja, még miniszterek lányaival is lefeküdt az
ügy érdekében. Aztán lassan megnyílt előtte az
út. Egyre többet rendezett az NSZK-ban,
Svájcban, sőt, Lessing Emilia Galottijával még
Szófiában is bemutatkozhatott. Felesége, Almut
Zilcher színésznő, aki 1992-ben el-nyerte az év
legjobb színésznőjének díját a férje által
Kölnben rendezett strindbergi Julia kisasszony

címszerepéért.

Düsseldorfi Pohl-rendezéséről Gotscheff így
nyilatkozik: „Nem azért rendezem meg a dara-
bot, mert magam is külföldi vagyok. Az idegen-
gyűlölet korántsem napi politikai aktualitás. Ép-
pen ennek a gyűlöletnek a rejtett motívumait
akarjuk feltárni, hogy a néző számára hidat épít-
sünk a gonosz ősforrásához. (...) Irodalmi szem-
pontból A szép idegen gyenge alkotás: Pohl csak
kliséket sorjáztat egymás után. De engem a
mese sokkal kevésbé érdekelt, mint a sorok
között

megbúvó iszonyat. Ez az atmoszféra határozza
meg a darab minőségét, és én éppen emiatt fog-
lalkozom vele."

Westdeutsche Zeitung. 1993. febr. 13.

Prinz, 1992. február

Rövid színmű a németekről. Dimiter Gotscheff
rendező alig több, mint másfél óra alatt, egyet-
len, szünet nélküli lélegzetre száguld keresztül a
német vidék áporodott világán. Klaus Pohl dühtől
szikrázó szöveget írt, alig palástolva gyűlöletét a
német lélek nyárspolgáriassága és tompaagyú
erőszakossága ellen. Dimiter Gotscheff még to-
vább megy, és a figurákat az elviselhetetlenig
karikírozza. Klaus Pohl színműve egy Bebrában
játszódó falusi drámáról tudósít. Bebra nagyjá-
ból Németország közepe, és ezért az átlagot jel-
képezi.

Gotscheffnél az átlag átlagon fölüli módon ri-
kító. Egész Németország bábszínház (=Kas-
perltheater). A függöny vörös, mint az igazi báb-

A szép idegen: a düsseldorfi Schauspielhaus
előadása

játékban. Amikor szétnyílik, a színpadon csak
egy asztal látható. A fogadósné, hízottan, mint a
liba, amelyet épp elköltöttek, az asztalon trónol,
haja két szabályszerűen illedelmes BDM-copf-
ban feltűzve (BDM = Bund der Deutschen Mád-
chen, a hitleri lányszövetség - a ford.), és két
vendéget szorít német anyai keblére. Egy kutya-
tenyésztő a karjában hozza be az ő Geróját, ezt a
fajtiszta német juhászkutyát. Gero - tetőtől talpig
meztelen szép fiatalember. A juhászkutya és a
német néplélek ennél maróbb gúnnyal ábrázolva
el sem képzelhető.

Klaus Pohl dühös, egysíkú és agresszív. Dimi-
ter Gotscheff még dühösebb, még egysíkúbb és
még agresszívebb, s ezzel megmenti a darabot,
amelyet a recklinghauseni ősbemutató után
egyértelműen rántottak le a sárga földig. Düssel-
dorfban most láthatjuk, hogyan lehet mégis meg-
menteni - éppen a túlzás eltúlzásával. A bárgyú
vidék ábrázolása láttán kibuggyanó nevetés ek-
kor fagy az ember torkára, mert csak így fogam-
zik meg benne a felismerés, hogy valami igazság
mégiscsak lehet a dologban.

Christof Boy: Németország mint bábszínház

Westfálische Rundschau, 1992. jan. 14.



A szerző még a tapsvihar kitörése előtt kimene-
kült a földszintről. A taps tudniillik nem neki szólt,
hanem a rendezőnek és a színészeknek. A darab
maga - miliője, retorikája, lapos pszichológiája -
vesztett. Nyert az előadás, amely csupa éles-
ség, mélység, önállóság. Klaus Pohl A szép ide-
gen című művével az történt a düsseldorfi
Schauspielhausban, ami kortársi szerző művé-
nek ritkán jut osztályrészül: a színház diadal-
maskodott a szövegen.

Achim Römer színpada felnagyított mario-
nettszínház. A figurák rikítóra sminkelve ránga-
tóznak sovén ideológiájuk zsinórjain, mint saját
eltompultságuk clownjai, és mint a vállalkozás
szabadságára koccintó középosztály szörnye-
tegei. Azt, amit a dráma valóságként tüntet fel, a
rendezés újra meg újra felbomlasztja, parodizál-
ja és kitágítja. Ami a jólfésülten-tisztességesen
elnyújtott recklinghauseni ősbemutatón három
órát vett igénybe, az Düsseldorfban a felére zsu-
gorodik. Itt nem egy történetet mondanak el, ha-
nem groteszket adnak elő egy infantilis társada-
lomról, amelynek idegengyűlöletét saját énjének
gyengesége is motiválja.

aro.: A kolportázs felbomlasztása
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1992. jan. 16.

A bolgár rendező hamisítatlan bennszülöttként
mozog a német mentalitásban és mitológiában;
szuverén módon citálja a Nibelung-éneket, és
tobzódik a népdalok forrásvidékén, hársfák és
kelepelő malmok között; és teszi mindezt teljes
komolysággal, denunciatív felhangok nélkül.
Gotscheff merített a francia bábjátékból is, és
Düsseldorfban borotvaélen táncoló grand gui-
gnolt rendezett, egyetlen botlás nélkül. Érti a
módját, hogy politikai felismeréseit teátrálisan
átélhetővé tegye, és nagy intelligenciával eszté-
tikává transzformálja.

Meglehet, hogy Klaus Pohl nem ismer rá a sa-
ját szövegére, de jobb előadásban aligha fogja
valaha is látni. A reprízből premier lett.

Heinz Klunker: A központban lakozó szörnyeteg
Deutsches Allgemeines Sonntagblatt

Hamburg, 1992. jan. 17.

Milyen messze van a Niibelung-énektől a Horst
Wessel-dal? A düsseldorfi Schauspielhaus kis
színházában másfél óráig tart az út. Rövid idő, ha
meggondoljuk, hogy Lukács Györgynek egykor
csaknem háromszáz oldalra volt szüksége, hogy
bemutassa az utat, amely Nietzschétől Hitlerig
vezetett.

Ulrich Schreiber:
Menekülés a szavak romhalmazából

Frankfurter Rundschau, 1992. jan. 18.

A kisvárosi notabilitások újra meg újra a Kis éji
zenének, az Öröm, öröm, égi szikrának avagy a
koszorúslánvok karának szétroncsolt taktusaira
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kezdenek danolászni és táncikálni. (Zene: Willi
Kellers) Miután az első idegent (akiből itt nyelvtu-
dásbeli okok miatt lengyel helyett orosz lett) elin-
tézték, mert autójával rossz helyen parkolt, az ál-
dozat egyszerűen belehanyatlik a bábszínpad
gödrébe. Még a juhászkutya - akivel a szextu-
ristának kikiáltott idegen nőnek a gazdi paran-
csára szado-mazochisztikus játékokba kell bo-
csátkoznia - sem a kutyaólból való, hanem a
színház bestiáriumából: egy színész (Daniel
Berger) alakítja, meztelenségét fokonként elfed-
ve. Es aszerint, ahogy humanizálóciik, úgy pro-
dukálja egyre inkább a német szellemiség pavlo-
vi reflexeit, gazdája pedig démoni Mefisztóként
pöffeszkedhet, aki folytatja Hitler és Sztálin mun-
káját.

Gotscheff módszerében gonosz humor és té-
bolyult logika van. Ahogy a sok paprikajancsi a
német kultúrával erősíti öntudatát, a Nibelung-
énektől a csobogó patak partján kelepelő malo-
mig, úgy fúvódnak fel egyre inkább a kisajátított
tekintélytől és hatalomtudattól, míg végül már
majd' kipukkadnak az agresszivitástól. Így szül
szörnyetegeket a nyárspolgári kedély, és min-
den bizonnyal nemcsak Bebrában. A tettesek
könnyed álcázása - a szájhősök harisnyatartó-
ja és gumibugyija, a fogadósné csigákba bodorí-
tott haja - láthatóvá teszi a határvonalat, ahol a
nevetséges átbillen a veszedelmesbe.

Az előadás csúcspontja a rövid este leghal-
kabb jelenete, amelyben Marianne Hoika (az
idegen nő) végre megérkezik Koppenhágába.. a

vőlegényéhez (Bernt Hahn játssza), és ecseteli
neki az infernót, ahonnan hajszál híján tudott
csak megmenekülni. És ekkor a férfi, aki maga is
zsidó, menyasszonyában titkos cinkost vél látni:
annak alapján, amit az idősebb nemzedéktől, a
holocaust túlélőitől hallott, meggyanúsítja, hogy
a német néplélekkel szembeni alázatos
elragad-tatástól lenyűgözve együttműködött a
tettesek-kel. És itt már megszűnik
Düsseldorfban a szín-ház: a színpad legelejére
helyezett dialógus, amelyből a két színész soha
nem sejtett mélységet csihol elő, közvetlenül a
közönséghez szól. A teatralitásról való
lemondás lehetővé teszi a színházi
kommunikáció megszületését.

A befejezést azonban még Gotscheff sem
mentheti meg. A fiatal nő mitikus megéraként
visszatér a bűn színhelyére, és önmagát ígérve
jutalmul, egymás ellen uszítja a férfiakat. Az ere-
detiben aztán Mefisztóra vár, hogy az agresszor
végül mégiscsak leszámoljon vele, azok után,
hogy a juhászkutya is áldozatul esett a nő bosz-
szújának. Düsseldorfban azonban a kutya öli
meg gazdáját, amiért az készen volt rá, hogy a nő
kedvéért feláldozza. A nibelungi hűség pavlovi
reflexszé vált, amely a kutyát és gazdáját egy-
mástól megkülönböztethetetlenné teszi. Az ide-
gen nő pedig életben marad, ami minden
bizony-nyal ellentmond a mítosz értelmének és
a történelmi tapasztalatoknak. Ám a színházi
élmény ezzel együtt is több mint figyelemre
méltó.

Ulrich Schreiber:
Gonosz humorral, tébolyult logikával
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