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Troilus és Cressida

Agamemnonnak nem jut eszébe Trója neve, a
városé, amelyet a görögök két éve ostromolnak;
Ulysses segíti ki, amikor a fővezér a hiábavaló
ostromról szónokol. A vezérek lestrapált ruháza-
tán látszik, hogy rég elhordták a magukkal hozott
gardróbot, csupa piszkosszürke, Teleki téri da-
rab, Agamemnonon ócska felöltő, Ulyssesen
melegítőszerű szvetter, Nestoron second hand
zakó, bricsesz, kitaposott bakancs. Nem éppen
katonai viseletek. A bamba Ajax ökölvívó-fölsze-
relésben, mint aki állandóan a ringbe készül:
dressz, klottnadrág, bokszolócipő, törülköző a
nyakában. Achilles bődületes hájtömeg, kiérde-
mesült birkózósztár, rengő has, harisnyás láb-
szára és válla puffatagon kitömve, derekára en-
gedett frottírköpeny, ünnepi alkalomra szőrme-
kepp a nyakában. A hímringyó Patroclus sortja
alatt jól érvényesül a decensen csillogó
harisnya-nadrág.

A Troilus és Cressida Stefan Bachmann ren-
dezésében elsődlegesen nem a háborút képzet-
társítja, noha Shakespeare problémadarabjának
időszerűségét a közelmúltban és a jelenben -
Boszniától Koszovóig, az északír és a baszk pol-
gárháborúig, a tálib vérengzésekig és a dzsihádig
- a különféle mocskos háborúkban lehetne föl-
fedezni. Ricarda Beilharz díszletében csak egy, a
rivaldával párhuzamos lövészárok utal egyértel-
műen a csatatérre; itt közlekedik Ajax „puccere",
a végtagprotézises, kopasz fején éktelen sebet
viselő, nyomorék Thersites (akit gazdája szünte-
lenül inzultál, a kezére hág, fejbőréből kiharap
egy darabot), és ide dönti majd le Diomedes
Cressidát, miután végzett rajta a divatossá vált
meghatározás szerint „egyoldalú orális tevé-
kenységgel". A színpadkép különben egy lejtős
kifutóból és egy függőleges deszkafalból áll. Az
emelkedő kifutó alatti, ponyvacsíkokkal lezárt
üreg sátrak hatását kelti, a deszkafalba erősített
vaslétrán éppúgy meg lehet ostromolni egy bás-
tyát, mint egy stadiont. A lejtő felső lezárása
festett kulisszából nyíló ajtó (a festés felhős eget
ábrázol). Oldalt van még egy zuhanysor.

A terep lehet hadszíntér, lehet a hétköznapi
élet színtere is, de mindenképpen jelzés. Köze-
lebbről meg nem határozott, az élet minőségét

neteket a bokszmeccsekről ismert búgó hang
jelzi. A megvadult kakaskodók a függőleges pa-
lánkon fölhágva vagy azon lecsúszva közleked-
nek, mielőtt egymásnak ugranának. A bugris
nagymenők gátlástalanul pojácálkodnak. Ajax
ruganyos ökölvívóállásban tetszeleg. A tohonya,
napszemüveges Achilles fotelban, vörös alsó-
nadrágban, zuhany alatt terpeszkedik, miközben
Patroclus borotválja. A politika mint vaskos bo-
hózat jelenik meg. Tangót jár az elpuhult Paris és
a hatodik iksz felé járó, elfonnyadt Heléna (tollas
operettjelmezben). A trójaiak az újságban olvas-
sák és kórusban kiröhögik a görögök fölhívását,
hogy szolgáltassák ki Menelaus elrabolt felesé-
gét. Hector és Ajax párviadala alkoholmentes
sporttalálkozónak indul, tej folyik az összes zu-
hanyrózsából (Patroclus többször kioson a sá-
torból, hogy csenjen egy-egy pohárral a sér-
tődötten visszavonult Achillesnek), a két ellensé-
ges tábor tejadogató lánccá fejlődik föl a rivaldá-
val párhuzamosan, miközben a stadionokból is-
mert, ugató hórukk-kórust ismételgetik. Nemso-
kára lerészegednek, s mielőtt fölfordult gyomruk
tartalmának és veseműködésüknek szabad fo-
lyást engednének - az épületes jelenetet Ther-
sites kommentálja a „lövészárokból" -, búcsú-
képpen tucatszor kívánnak egymásnak jó éjt,
akár egy kabarétréfában.

A szerelmesek ártatlanságának is inkább képi
gesztusértéke van az előadásban, semmint mé-
lyebb karakterológiája. Mindenekelőtt romanti-
kusan megható és szép, ahogy a megilletődött
Troilus dadogni kezd a hálószobában, és éppúgy
ügyetlenkedik Cressida melltartójának csatjával,
ahogy a segítségére siető Pandarus. A tüstén-
kedő nagybácsi végül rájuk vonja a fél lejtőt
letakaró fehér lepedőt, amely az előadás szünete
alatt jótékonyan rejti előlünk a szerelmi aktust.

A végkifejletben folytatódik a durvaságok esz-
kalációja. A túszcsereakciót előkészítő, faragat-
lan Diomedes és az izompacsirta Aeneas a bisze-
xualitás vulgáris gesztusaival üzen hadat egy-
másnak; láttukra még Paris is elszégyelli magát.
Cressida szembeköpi Diomedest. Troilus far-
merdzsekijének vállból kitépett ujját adja szerel-
mi zálogul Cressidának; a lány majd a nyaka köré
tekeri, mialatt odaadja magát Diomedesnek, aki
fölhúzza a karjára. A lecsókolási jelenet drasz-
tikumok sorozata; Cressida a vezéreknek kijáró
hierarchikus sorrendben adja meg a választ a
fogdosódóknak. Agamemnon szorításának épp
csak ellenáll, van, akinek a lába közé rúg, a sunyi
értelmiségi Ulyssesnek egyetlen rántással lehúz-
za a nadrágját.

A két „csapat" közti végső leszámolás inkább
véres bunyó, agresszív randalírozás, a stadionok
környékéről ismert halálos vandalizmus, mint
hagyományos shakespeare-i csata. A jelet Troi-
lus néma üvöltésre tátott szája adja meg. A ban-
davezér Hector bekap egy újabb pasztillát (drog

jelző létszféra. A Troilus ás Cressidában az élet
minőségét a hét éve tartó, cinikus állóháború
határozza meg. Nem az öldöklés, hanem a célta-
lan és erkölcstelen mocskolódás, amelyben las-
sanként minden morál, minden érték odalett,
egyéni hiúságoknak, önző érdekeknek rendelő-
dött alá. A darabnak nem a háború, hanem az
elmocsarasodott közélet a témája, a primitív,
hülye politikusok, a sztárként futtatott, agyatlan
puhányok és kedvenc csapataik napi kakasko-
dása.

Bachmann a lumpenpolitikát a lumpensporttal
köti össze, az elsilányult, bunkók magán-ügyévé
züllött társadalmi kommunikáció metaforája a
játék alaprétegét meghatározó meccs-hangulat. A
trójaiak - a hazai csapat- rögbijátékosokéhoz
hasonló szerelésben edzenek, az antik harci
fölszerelés és a modern sportdressz gunyorosan
olvad össze. A mokány fiúk erejüket fitogtatják, a
szőkített playboy Paris öregedő puhány, Hector a
pakombartjával és bamba tekintetével igazi
vezérbika, látszik rajta, hogy saját nevelés, a klub
emblémája. A zuhany alatt vörös sampont
használnak, mintha vérhabzó testüket mosnák le
az összecsapásból (mérkőzésből) jövet. Cressida
két törülközőjét úgy lengeti feléjük, koreografikus
mozdulatokkal, ahogy dresszbe öltözött lányok
szokták vezényelni színes pomponokkal a
szurkolókat és a csapatot a stadionban.

Mialatt Troilus átöltözik, Cressida is meztelen-
re vetkőzve vesz zuhanyt. Nem látják egymást,
csak az elragadtatott Pandarus kerítő monológja
teremt virtuális kapcsolatot köztük. Egy srác és
egy csaj a tömegből, egyikükön sincs semmi
különös, sem származásuk, sem neveltetésük,
sem öltözködésük nem választja ki őket a bulizók,
diszkózók, divatos bandákért és Schwarz-
eneggerért rajongók átlagából. A magát szőke
gombafej-parókával fiatalító, pantallós nagybácsi
is egy a sok hasonló közül.

A kezdő jelenetek láttán nem elhamarkodott a
következtetés, hogy a rendező világlátása minde-
nekelőtt képekben érvényesül; a leromlott élet-
minőséget, a civilizálatlan kommunikációs viszo-
nyokat, az általános kulturálatlanságot a néző
által közvetlenül megtapasztalható valóságszfé-
rában, annak eltorzított, groteszk karikatúrájával
véleményezi szatirikusan. Fenegyerekek verek-
szenek politikai és sportmezben. Az egyes me-
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vagy dopping?), mint korábban többször is a
játék során. Menelaus és Paris a causa bellit,
egymás nemesebb szervét igyekeznek letépni. A
letaglózott Patroclusnak hosszú, vörös vérsza-
lag lóg ki a szájából, miközben lassan végigvon-
szolja magát a színpadon. Agamemnon, Nestor
és Ulysses mikrofonállványt húz maga elé, hogy
bemondja a halottak névsorát. A horror gro-
teszkkel ötvöződik. Troilus vörös masszát töm a
szájába, majd hagyja kicsurogni. Hector kicsa-
varja helyéből a fegyverként használandó zu-
hanycsövet. A bruszt tetőpontján az estélyi-
ruhás, kivénhedt Heléna illegeti magát az ajtóban
a lejtő tetején.

A befejezés rémületesen tárgyilagos és von-
tatott, akár egy filmlassítás. Hector és Achilles,
mindketten véresek, egymás mellett ülve ciga-
rettáznak, lábukat a lövészárokba lógatva, egé-
szen addig, amíg utóbbi előhúz egy jókora kést,
és hátulról ellenfele nyakszirtjébe vágja. (Myrmi-
donok nincsenek.) Achilles ezután komótosan
belerúgja Patroclust az árokba. Majd megjelenik
a vériszamos Troilus, sietség nélkül kiveszi a
halott Hector kezéből az égő cigarettát, és elta-
possa a csikket.

Pandarus a keserűen cinikus epilógust ango-
lul mondja el - az előadásnak az imént vége volt,
ez már valami más.

Gesine Cukrowski és Sebastian Blomberg

Nem az elemzés mélységével, inkább a drá-
mában fölvetett problematika közvetlen napja-
inkra vonatkoztatásával tűnik ki Bachmann ren-
dezése. Nincsenek a produkcióban kiemelkedő
színészi teljesítmények, viszont magas színvona-
lú az együttes munka és az összjáték. Az előadás
legfontosabb szereplői közé tartozik a két zenész,
Christian Zehnder és Balthasar Streiff, akik hang-
szereiken - egy tülökszerű, hosszú szárú kürtön
és egy ütőn - aktív részesei a cselekménynek.
Nemcsak a hangulatkeltésben, a feszültség nö-
velésében, a síró-vonyító-üvöltő effektusok lét-
rehozásában, hanem játszó személyként is. A
testvéreit sirató Kasszandrát például egyikük
személyesíti meg velőtrázó gajdolással, míg társa
le nem ragasztja a száját.

Salzburg központjában, az elegáns Festspiel-
haustól nyíllövésnyire, a lerohadt Stadtkinóban,
ahol máskor rockzenekarok hangoskodnak, két-
ségkívül az önelégült nagypolgári elittársadalom
provokálására született meg Bachmann Troilus és
Cressidája.

Danton halála

A Fellner-Helmer-típusú ékszerdoboz, a talán
még a kecskeméti Katona József Színháznál is
kisebb (de ahhoz nagyon hasonlító) Landes-
theater a színhelye a Robert Wilson rendezte
Danton halálának. A közönség szemlátomást a
tehetős polgári rétegből került ki, amely a német
klasszikus szerző plebejus drámájára fizetett be -
és szembenézni kénytelen a forradalom deka-
dens koreográfiájával.

A habitüék érdeklődését fölcsigázhatja, hogy
Wilson színházi pályafutásának kezdete óta
először vesz kézbe autonóm drámai művet, ha
tetszik, „irodalmi szövegszubsztrátumot", amely
már terjedelménél fogva is a korábbiaktól eltérő
föladat elé állítja a legfőképpen vizualitásban utazó
és csak kevés, általában repetitív szöveget
fölhasználó rendezőt. Kérdéses volt, hogyan vi-
selkedik majd Wilson birtokában - és effektusai
között - a szélesen hömpölygő tömegdráma, és
hogyan viselkednek a színészek, akik hozzászok-
tak ahhoz, hogy normális körülmények között ők
maguk, intenzív jelenlétük, dikciójuk és gesztus-
rendszerük a legfőbb effektus az előadásban.

Ami azt illeti, Wilson rendkívül udvariasan, sőt
előzékenyen viselkedik a nézőkkel. Szünettel
együtt alig két és fél óra játékidő után hazaengedi
őket. Ez csak úgy lehetséges, hogy jócskán meg-
kurtítja a szöveget, kihúzza a darabból a francia
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forradalmi protagonisták jelentős részét, a kon-
vent több neves és névtelen képviselőjét, illetve
az utcán hullámzó tömeget. Büchner színműve
ezáltal megszűnik primer értelemben vett politi-
kai dráma lenni, amennyiben kimarad belőle a
forradalom különböző fázisait képviselő szemé-
lyek és pártok nyílt vagy burkolt antagonizmusa,
az individuális vagy csoportérdekeket manipuláló
vezetők összeszikráztatása a tömeghangulattal,
az utca és a konvent együtthullámzása az
egyénekkel (vagy épp a szembeszegülés
mozzanata), a demagógia és az elokvencia ha-
tásának lemérése az aktív vagy passzív hallga-
tóságon.

A Danton halála Wilson rendezésében veszít a
büchneri montázstechnika folytán a színpadon
filmszerűen ható jelenetek gazdag, életszerű hul-
lámzásából, annak az „epikus" folyamatnak az
ábrázolásából, amelyben korunk forradalmakból
kiábrándult embere fokozatosan fölismerheti az
egyén reménytelen küzdelmét, hogy
fönnmaradjon a történelem kavarta, az
individuumot menthetetlenül elsodró hullámokon.

Wilsonnál kihűl a fölhevült dráma, formákba
merevedik a képlékenyen izzó, öntöttvasszerű
cselekmény.

Cserébe megkapjuk a színmű hideg, esztéti-
kus (talán esztétizáló) kalligráfiáját, a végletesen
önmagukba zárt, saját sorsuk öntetszelgő vagy
tragikus arabeszkjét végigkoreografáló egyének
haláltáncát.

Az előadás a fekete-fehér kontrasztjára épül.

A Wilsonnál szokásos geometrikus fekete kulisz-
szák mozognak a színpadon szigorú derékszög-
ben, növekvő-csökkenő világos csíkokat nyitva
ki maguk előtt, vagy zárva be maguk után. Csak a
játék legvégén öltözik át az addig feketével
kibélelt tér hófehérbe, beleértve a szereplőket is,
akik a zárt ruhák feketéjével mindaddig sziluett-
ként rajzolódtak ki a változó világos háttér előtt
(ha épp nem olvadtak bele a sötétbe) A záróje-
lenetben fehér ingben-nadrágban eggyé válnak
a teljes látómezőt bevonó patyolat lepellel.

Wilson optikai rendezése sajátos mozgásva-
riációkat ír elő a színészeknek. A szereplők mel-
lőzik a naturális gesztusokat, lassított, álomszerű

vagy éppen lebegő mozdulatokat tesznek, Dan-
ton többször végigvágódik a padlón, miközben
előadja egyik monológját, Saint-Just nárcisztikus
karkörzéssel kíséri demagóg beszédét, Camille
Desmoulins tagjai halálfélelmében folyamatosan
görcsbe rándulnak. Előfordul, hogy a színészek
fekve is hasonló mozgásstilizációkat végeznek,
lábukat emelgetik egy társasági jelenetben, Júlia
pedig egy ágyat helyettesítő deszkaalkotmányra
dőlve szaporázza lépteit, amikor nyugovóra tér
Dantonnal. Maguk a tárgyak is - az a kevés,
amely egyáltalán megjelenik a szín-padon -
jelzések csupán. Egy fekete, hajlított vonalú
kereveti egy szószék, amely egybeolvadva
Danton meghosszabbított, fekete köpenyével,
némán és fenyegetően emelkedik föl a szónokkal
együtt - a legvégén pedig egy hófe-

Martin Wuttke (Danton), Gerd Kunath
(Fouquier-Tinville) és Stefan Lisewski (Collot
d'Herbois) Büchner drámájában
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héremelvény, amely a guillotine-t helyettesíti: a
rálépő kivégzendők hangtalanul és moccanatla-
nul süllyednek mögé egy süllyesztőszerkezet se-
gítségével.

A főszereplők mellett az összevont szerepeket
alakító mellékszereplők is kulisszaszerűen visel-
kednek. Egy-egy katona, polgár és grizett képvi-
seli a „népet", általában a fekete oszlopcsíkokkal
tagolt világos háttér előtt jelennek meg lassított
mozgásstilizációkkal és a szövegből kiemelt fon-
tosabb mondatokkal. Két clown is végigjátssza
az előadást - egyiküket a lumpen Simon súgóból
fabrikálták -, a kivégzésjelenetben az egyetlen
fekete figura, a hóhér közülük kerül ki. A hiányzó
tömeget a zenei effektusok helyettesítik.

A meglepetés erejével hat, hogy a német nyel-
vű színjátszás mozgáskoreográfiára kötelezett
közismertjei nem hagyták el magasan fejlett dik-
ciós technikájukat, és különösebb hevülékenység
nélkül, belső erővel, mindamellett rendkívül
gazdaságosan interpretálják a szöveget. Fölfede-
zik a Danton halála textusában a magyar színpa

don mindeddig ismeretlen német
tárgyilagosságot. Mindebben Martin Wuttke jár
elöl, az utóbbi évek legnagyobb fölfedezettje, aki
Dantonként nem a szokásos fáradt hedonistát
erőlteti naturális eszközökkel, sőt keménysége,
szikársága túltesz az öntetszelgő ripacs Saint-
Justön (Wolfgang Maria Bauer) és az örökké
halk Robespierre-en (Sylvester Groth).
Leginkább a neurotikus Camille (Heiko Senst)
vész bele a koreográfiába; legkevésbé a régi
gárda legnevesebbje, Hans-Michael Rehberg, aki
mozdulatlanul, a földön fekve abszolválja a
börtönben Thomas Payne egyetlen filozofikus
monológját. (A börtönjelenetekhez Wilson mindig
más-más díszlet-jelzést társít; az utóbb
említettben a vékony oszlopokkal jelzett
börtönrácsok mögött egy vízmedence található,
amelybe az idegesebb szereplők beletocsognak.)

Wilson optikai szcenírozása és a német színé-
szet szöveginterpretáló intenzitása együtt érté-
kelendő; egymás kiegészítői. Wuttke artikulációs
bázisának és karizmájának működését közelről

A Danton halála zárójelenete: Axel Werner (I.
Bakó), Hermann Lause (II. Bakó) és Annette
Paulmann (Lucile)

megcsodálhatja az a néző, akinek a páholyában
a színész váratlanul megjelenik, hogy a párkány-
ra lépve válaszoljon vádlóinak, majd könnyedén,
támasz nélkül végigsétáljon a könyöklőn. Wilson
ebben az egyetlen jelenetben - meglepő módon -
a nézőteret is bekapcsolja az egyébként vitrin
mögötti látványra épülő előadásba. Ez az artisz-
tikus távolságtartás mégis hideglelős borzongást
kelt a műben megjelenített tartalmak iránt. A
zárókép, amelyben egy fekete és egy fehér
bohóc könyököl szenvtelenül a falon, amely mö-
gött a forradalom protagonistái végleg eltűntek, s
a fal tövében egy üres tekintetű nő bámul a
semmibe, a maga metafizikai elvontságában na-
gyon is érzékletesen kifejezi a büchneri konzek-
venciát.


