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Jelenet az Istenítélet kaposvári előadásából
(Simara-fotó)

nak is; attól függően, hogy melyik oldaláról
közelíti meg.

- Valóban. És el lehet gondolkodni rajta,

hogy vajon ennek a kornak, de bármelyik kornak

nem az-e a lényege, hogy intelligens emberek

képtelenek fölfogni, ami ott van az orruk előtt.

Nem az élet misztériumát, hanem a nyilvánvalót.

Van egy jelenet, amit sosem fogok elfelejteni.

Volt egy német drámaíró, Ferdinand Bruckner.

Nagyon népszerű volt Németországban, még

Hitler előtt. Nem volt zsidó. De három vagy négy

évvel Hitler hatalomra kerülése után elhagyta

Németországot. Önként, nem azért, mert üldöz-

ték. New Yorkba jött, és ott fölkerestem a lakásán

- ahá, emlékszem már, azután volt ez, hogy a

németek megtámadták Oroszországot! A háború

kezdett nagyon komollyá válni. A német had-

sereg sebesen nyomult előre kelet felé. Bruck-

nernél állandóan szólt a rádió. Nem kapcsolta ki

soha. Persze folyton olvasták be a jelentéseket,

hogy mi történik. És valahányszor Németország-

ról mondtak valamit, rohant a rádióhoz. Beszél-

tem vele erről, és azt mondta: tudja, most a né-

met munkásosztály föl van fegyverkezve, fegy-

verben áll, itt az idő, hogy a fasiszták ellen fordul-

jon! Én akkor még nem jártam Európában, csak

annyit tudtam róla, amennyit könyvekben és az

újságokban olvastam. És itt volt ez a nagyon mű-

velt, nagyon értelmes ember, aki képes volt

ilyesmiben hinni, bár ugyanakkor még én is meg-

értettem, miért hiszi ezt. Mert hinni akarta, hogy a

nagyrészt munkásokból álló német hadsereg

majd a rendszer ellen fordul! És azóta is vala-

hányszor úgy gondolom, hogy egészen biztosan

tudok valamit, őrá gondolok: vajon nem én va-

gyok-e Ferdinand Bruckner, aki éppen idealizál

valamit? Mert ő azt tette: a német munkást idea-

lizálta, ez pedig mindnyájunk számára nagyon

veszélyes, hiszen állandóan ezt tesszük, mivel

szükségünk van rá, hogy hihessünk valamiben.

Úgy kell ez, akár egy korty víz. Nem lehet folyton,

a nap huszonnégy órájában tagadni valamit. Va-

laminek az igenlése éppen olyan fontos, akár a

kenyér...

Oxford, 1995. október 10.

ad l but time!", ,,ha volna még időm",
holott „halott vagyok, Horatio" - kezdi
visszapillantó monológját napjaink egy
Hamletje a Párizs környéki Bobigny
kultúrháza színpadán, a
huszonnegyedik Őszi Fesztivál

nyitó előadásán. Kezdi Hamletként és jószerivel
először majdhogynem „klasszikus" színészként
ami utolsó negyedszázadunk legendás színi lát-
ványteremtője, Bob Wilson, ki oly sokáig néma
álomgomolygásokat előhívón maga is néma volt,
s ki színre lépve meg-megszólalni is csak alkal-

makkor tette, legutóbb, de szóval akkor is csak
kettőzve, visszhangozva, mondandót formali-
zálva és absztrahálva, mint például tavaly, hoza-

mából talán nem a leglenyűgözőbben, A szelíd
nő című Dosztojevszkij parafrázisában-variáció-
jában; mást is, és éppen klasszikussal beszéltet-
ve csak az utóbbi időkben, a német Jutta Lampét
vagy az ócskább filmvásznakról igazi színésznő-
vé egyszerire visszaidomított francia Isabelle
Huppert-t a Virginia Woolf Orlandójából lepárolt
monodrámában, egyszemélyes monológban.

S lám, most „Bob" maga egyedül a színen,

mintha egymásra rakott kőfóliánsok helsingőri

sziklaormán és platóján, végső görcsbe rándul-

tan, kimerevülten, kétes egyensúlyban nyúlva el

rajta, manieristán kifordított és emígy sugárzó te-

nyerébe vonva, szinte milliméternyi pontosság-

gal a látványt továbbra is tervező, szabdaló, irá-

nyító, pontosító fényt: mindenen túl talán „üze-

netét": a kezet és a fényt: tárgytalanítót és a ne-

tán „metafizikust" ki-kicselezőt.

„Bob" egyedül, s marad is egyedül: címével is a

Hamlet, a monologue jó másfél órás „magán-

beszéd", a tudat és az emlékezet egyszemélyes

önreprezentációja: flash-back, visszapillantás a

halál előtti pillanatból: nagyjában-egészében

némely „húzásokkal", átcsoportosításokkal s ta-

lán csekélyke betoldásokkal a shakespeare-i

tragédia történésére. Így tizenöt „szekvenciá-

ban" alcímük utalhat bújtatott idézetekkel a

nagyjából eredeti menetre: Halálálom; „Légy üd-

vezült lény" (azaz: Atyám szelleme); „Rút, erő-

szakos halál"; „Azt mondom, őrült"; „Zárdába

hát, eredj hamar"; „Lenni vagy nem lenni"; „Mi
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néki Hecuba"; A némajáték; Az egérfogó; „Most
megtehetném, top! imádkozik"; „Anyám, anyám,
anyám"; „Egy üres tojásért"; „Szegény Yorick";
„Óh, szörnyű gazság"; „A halál kemény
poroszló": Arany János szavaival azonosíthatók
az egymásra következő kulcsjelenetek, egészen
a természetes zárómondatig: „the rest is silen-
ce", „a többi néma csend".

Hogyan hat, mennyit ér akkor ez a Wilson-féle
Hamlet-monológ, melyben megidézve, jelzés-
ként, sőt, ejnye, olykor „imitálva" egyetlen tudat
tükröz és vállal megannyi külön szerepet is?
Mennyit: mihez viszonyítva? Nincs kedvünk,
most és már, a távlati szembesítéshez. például
hogy mennyit ahhoz a spirituális életünkben is
sarkalatos egykori élményhez képest, mely Bob
Wilson fölfedezése volt idestova negyedszáza-
da, 1971-ben A Süketnéma tekintetével, akkor
ott, Nancyban, a néhai Halász Péter-társulat tár-
saságában, s amiről, alig később, könyvnyi me-
ditációban - magyarnak végérvényesen - Pi-
linszky János számolt be; és szóban meg írás-
ban is vizsgáztunk már eleget „wilsonológiából",
hogy a mostanit ne méricskéljük akár R. W. má-
sodik vagy harmadik szakaszának teljesítmé-
nyeivel összevetve. Okoskodó elmével ki-kikez-
deni akkor ezt a Hamletet? Bárminő kiagyalt
fenntartásra is volna ellenérv, jóváhagyás, bele-
törődés. Hogy szükségképpen „redukciós" ez a
monológ? De hát Laforgue Hamlet-variációja és
monológja is megállja a helyét, sőt van külön bá-
ja, kort jelző érzékenysége. De hát Laurence
Olivier egykori, életünket korábban, kora
tizenévesen megjelölő filmjéből is hiányzott az
udvaroncok hajbókolása és settenkedő
kémkedése, a helsingőri kastély kapuja előtt
elégedetlenkedő nép, Fortinbras vonuló serege s
amúgy általában sok politikai, politikába
áthallható motívum, mely némely utóbbi
előadásnak lehetett kulcsa, mozgatója a
szocialista vagy egyéb rút determináltságok
világában. Avagy hogy bizonyos „mélység"
hiányzik Bob Wilson színi elképzeléséből? De
hát korábban is igaz lehetett róla, ha a „mélység"
- eléggé egyezményesen - „pszichologizmust" is
feltételez. Régi mesés némajátékaiban Bob
innen volta logikusan igazoló pszichológián,
utolsó éveinek operarendezéseiben, a mű-faj
engedményével, netán kívánalmával túl azon, a
kettő között, máig kitartottan, „dizájnos" simítá-
sával és terítésével, színe-fonákja kikezdhetet-
len lapításával: választottan: másutt. S akkor
legfeljebb annyi mondható, nem ítéletként,
csupán megállapításként, hogy „nem véletlen":
a másfél órának kiadós része éppenesen a
„betét" (a „némajáték" és az „egérfogó
csapdája"), hiszen „színház" az a „színházban",
stilizáció, másodfokú imitáció, vagy ha akartan
csúszik át né-mely jelenet, fájdítani,
elidegeníteni is, tánclépésbe, orfeumi belépőbe,
olykor-olykor Hans Peter Kuhn nékünk nagyon
engedményesen

posztmodern(?) kísérőzenéjére, angolkürtös és
dudás bretonkodására, a szirupost is megcélzó
rózsamiklóskodására - ezt viszont bévülről
azok tudják vagy élvezik, kik ilyen vagy amolyan
Szene tollaskodóbb és bennfentesebb lakói.
Újdonság mindez avagy akaratlan (avagy:
ravasz) visszatérés, revival? Nem kísérő szöveg
sugall-

ja, a mi kivénhedt magántársításunk: olyan egé-
szében ez a Hamlet, a monologue, mint valaminő
előhívott Art Déco, neo-neo-art-déco: mint
Bortnyik divatlapos, zöld szamaras Ádám &
Évája (MNG), mint René Clairnek vagy Claude
Autant-Larának kisimított-formalizált filmi
Faust-variációja az ötvenes évekből, Az ördög
szépsége vagy Az éjszaka Margitja, avagy úgy
viszonyul Shakespeare-hez, mint Jean Cocteau
filmje, Az örök visszatérés, a Trisztán-
mítoszhoz...

Hamlet: Robert Wilson
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Bob Wilson Hamlet szerepében

De kérdezni kötelezőn a ritka és súllyal aligha-

nem első alkalommal, ha már nyílt színen próbá-

ra tette ennenmagát: milyen színész is Bob Wil-

son? Kérdésre megint kerülendő a hasonítás:

értelmetlen a találgatás, hogy „jobb"-é vagy

„gyengébb", mint Laurence Olivier és Richard

Burton, Bruno Ganz, vagy akár Kaszás Gergő;

Az elmúlt évad végén, 1995 júniusában mu-
tatta be a freiburgi KIEW Színház Beckett

klasszikus művét, a Godot-ra várva című
drámát. A hír számunkra azért érdekes, mert
az előadás rendezője Tompa Gábor, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgató-fő-
rendezője. Tompa lonesco abszurdjával, A ko-
pasz énekesnővel lett európai hírű rendező,
színháza ezzel a produkcióval bejárta a fél konti-
nenst. Megszerzett hírnevét öregbítette német-

biztonsággal csak: más, egyszeri, létező. Fa-

hangú, merev, porondra tévedt anglikán lelkész,

ennen mozgáspartitúráját nyelvet harapdálón

centire végrehajtó? Fizikai adottságaival

klasszikus színpadon is lehetne Hamlet, a

hatodik évtizedbe beköszöntő hervatag

ifjontisággal, az entellektüel zavart

magabiztosságával, a próba-bábus tettetett

közönnyel, a cselekvésre is kiható fiziológiai

gátoltsággal, de akár az egykori izmosság

föllazulásával, mely a filológia felesleges

fejtörőjét, nyilván egykori, azóta furának tű-nő

minősítést („tikkad, mert kövér") is igazolhatná.

Mesterkélt, megtervezett (és egyszeri, alkalmi)

színész Bob Wilson, izommaszkkal, arcme-

revítéssel némafilmes expresszionizmus, s a

merészség kísértésével, megcélzott no-esztéti-

kában, némely Marlene Dietrich-rájátszásokkal,

nemek határát átlépő tisztelgéssel afféle texasi

onnagata-jelenés is: borotvaélen táncolva, de a

kínoson innen, az elfogadhatónak kivételezett

kvázi evidenciájával. S akkor, még a

megszokotton bévül is, érzelmeket erősen

fölkelteni vannak néki kitartott nagy pillanatai:

mintha csak a hajdanvolt, sebzett amerikai

kisfiú szeretetkövetelő és leszámolni most sem

tudó zaklatott jeleneté-ben („Mother, Mother,

Mother!") királyné anyjával, vagy a végső nagy

világirtás test nélküli puszta jelmezeket kirakó,

rendezgető és csalattató, mert élet helyett csak

kellékeket kibelező el-el-nem-számolásában.

Shakespeare mindez és Bob Wilson? Az

utóbbiból is inkább az esztétizálva magánvalló

magánpublikus személy, a másodlagosságnak

vágyával az eredeti után; vágyával a tragikusnak

is, ha csak őszintén csalva és nemesítetten: me-

lodramatikusan; az ő Hamletje olyan, mint egy

Cocteau-átirat, „már akinek a név mond vala-

mit", végét vetni most didaktikusra jobbat nem

találunk.

országi rendezésével - erről tanúskodnak a né-
met lapokban megjelent lelkendező kritikák.
Ezekből az írásokból idézünk az alábbiakban.

És még mindig várnak...

Estragon és Vladimir még mindig a régi. Szakad-
tak, rongyosak, kissé suták, mint minden közis-

mert komikuspáros Stan és Pantól Pat és Patta-

chonig. De kicsit szomorkásak is, van bennük

egy lehelletnyi melankólia és világfájdalom,

amelyet gyakran érni tetten e világ kitaszítottai-

nak szemében. Ha innen nézzük, Beckett Go-

dot-ra várva című főművében mi sem változott.

És vajon mit mond nekünk ez a történettelen tör-

ténet ma, több, mint negyven évvel azután, hogy

az abszurd nagymesterének e teremtményei el-

ső ízben sóvárogtak hasztalan a színpadon a ti-

tokzatos Godot megjelenésére? Éppen olyan

sokat - vagy ha úgy tetszik: éppoly elemi és ki-

fürkészhetetlenül mélységes módon semmit -,

mint valaha. Feltéve, hogy olyan kiváló előadás-

ról van szó, mint amilyet most Tompa Gábor ren-

dezésében a KIEW-ben láthatunk. Itt van először

is az örökös üresjáratú körforgás: reménykedés,

csalatkozás, újabb reménykedés, a hiábavaló-

ság érzete s a mégis újra éledő remény. A re-

mény mint elv és mint öncél, amelynek semmi

értelme, s mégsincs rajta kívül más kiút.

És továbbra is él a színdarab keserű komiku-

ma: gúnyosan kacagni ezen a keserves létezé-

sen, amely csak úgy képzelhető el, ha egyszer-

smind kikacsintva vissza is vonja magát, elfo-

gadja a maga hiábavalóságát, s ezáltal talál

vissza önmagához. Ám ha nevetünk is Vladimir

és Estragon láttán, furcsa, idegenszerű nevetés

ez - a semmiben hal el, s egyszersmind feltárja

megbolydult, lázas modern korszakunk imma-

nens ürességdimenzióját.

E szabadon lebegő szinteken bontakozhat ki a

szöveg teljes asszociációs gazdagsága. Tompa

Gábor meg sem kísérelte, hogy a Godot-rej-

télyre valamilyen egygyökű értelmezést

biggyesszen. A szöveg mindennemű (Beckett

által is több összefüggésben bírált)

magyarázkodási rögeszmétől mentesen

burjánzik el a tudatos és tudatalatti érzékelés

minden zegzugában. A cselekményből amúgy is

hiányzik minden átfogó logika, eltekintve attól az

egytől, hogy ilyen nem létezik. És e felismerés

nyomán Tompa Gábor és együttese kizárólag az

egyes jelenetek hangulatára hagyatkozik. Az

egyes mozaikkockákra boncolt szöveg

ekképpen abszurd szerkezetté áll össze, amely a

néző fantáziájában feszül vagy sűrűsödik

tovább, kinek-kinek szemléletétől függően.

Kultur Joker, 1995. június 23.-július 6.

Johanna Hund:
Mulatságos várakozás

„Hogy múlik az idő, ha az ember jól szórakozik",

mondja Vladimir, és igaza van. Szórakoztatób-

ban, élvezetesebben aligha lehetne Godot-ra

MAGYAR RENDEZŐ FREIBURGBAN
SAMUEL BECKETT: GODOT-RA VÁRVA


