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KORTÁRS
DRÁMAFESZTIVÁL '99

Az április végén megrendezett Kortárs
Drámafesztiválon a műsorfüzet kiváló volt.
Szerepelt benne minden, amit tudni kellett
és lehetett: a külföldi vendégek listájától
kezdve a társulatokról, az írókról és a
művekről szóló információkig. Aki gyakori
fesztiválvendég külföldön, tudja, egy
műsorfüzetnek így kell kinéznie, és így is
szokott kinézni többnyire. Legfeljebb annyi
a különbség, hogy a szakmabeliek - így a
kritikusok is - akkor is hozzájuthatnak
ingyen ehhez a számukra munkaeszköznek
minősülő kiadványhoz, ha nincs jó barátjuk
a szerkesztők között.

A Kortárs Drámafesztivál centrumában a
külföldi produkciók álltak, még akkor is, ha
jókora „periféria" került köré: magyar
kortárs drámák futó előadásai programban
és programon kívül (e mindenütt divatos
fesztiválkategória a tolmácsolás hiányának

eufemisztikus megfelelője), szakmai tanács-
kozások - sikeresek (volt közönség) és si-
kertelenek (nemigen volt közönség) -
vetítés, felolvasás, szeminárium és talál-
kozó. És körítésnek itt volt a jobbára nap-

sütéses Budapest; e sorok írójának külföldi
ismerősei a hivatástudat kezdeti felbuzgása
után engedtek a csábításnak - ez is fesz-
tiválprogram külföldön.

A külföldi előadások listája igazi best-
sellereket is tartalmazott. Noha a fesztivál
tiszte szerint a kortárs drámát tűzte lobo-
gójára, szinte törvényszerűen mégis inkább
az előadásokról szólt. Ami engem illet, a
drámák és előadások erőszakolt szétvá-
lasztása után nem állíthatnám, hogy drámai
boom söpör végig Európán. Sőt: ami a
darabokat illeti, enyhe déjà vu veszi körül
őket; a tökéletesen dezillúziós, a rezignált-
ból önemésztőbe forduló írói világ igencsak
ismerős. Értéke, újdonságereje nagymérték-
ben az előadástól függ, mint ez szokásos.
Aki kicsit is járatos az európai színházi
berkekben, az tudta, hogy a svájci Christoph
Marthaler a német és svájci színház igen

figyelemreméltó, rendkívül invenciózus és
egyben egyik legfelkapottabb rendezője,
Thomas Ostermeier pedig ifjú üstökös, aki
máris a Schauspielhaus művészeti vezetője -
az ő előadásaikat tehát feltétlenül meg kell

nézni, ha már házhoz jönnek. És hírlett az is,
hogy Gerardjan Rijnders holland színházi
író és rendező Liefhebber című művét a saját
rendezésében a kevés ismert holland színház
egyike, az amszterdami Tonelgroep adja elő
- ezt is látni kell, főként mert a darab híre
jócskán megelőzte a társulatot.

Hinnénk: ezekre a produkciókra csak a
szokásos fesztiválverekedés árán és után
lehet majd beférni; sportos öltözékkel rá is
készültünk a várható kellemetlenségre. Nem
így volt: kényelmesen elfoglalhattuk he-
lyünket, az üres székekre pedig közvetlenül
az előadás előtt még benyomulhattak volna
az ügyesek. Így sem volt telis-tele egyik sem.

A szakma a távollétével tüntetett, követ-
kezhetne most, pedig nem volt itt tüntetés,
semmilyen sem. Elmentünk néhányan, ki
többször, ki csak egyszer - de sokan egy-
szer sem. A sok távollévő pedig nem a sok
szokásos távollévő, hanem olyanok, akik
amúgy - máskor, másként - sűrűn megfor-
dulnak akár a Merlin, akár a MU Színház
összes termeiben, ott lézengenek, beszélget-
nek az előcsarnokban, aztán bemennek az
előadásra, állnak, ha nem jut szék, s ha nem
tetszik, nem mennek vissza szünet után. Ok
a „mezei" érdeklődők, fiatal egyetemisták,
főiskolások, művésztanoncok, az összeve-
rődő fedők hangjaira fülelők, valamint
színészek, rendezők, színházi kíváncsiak,
meg szabadúszó kritikusok, állástalan szín-
házi újságírók.

Ok azok, akik nem szeretnek vagy nem
tudnak hatszáz vagy ezer forintot fizetni egy
úgynevezett szakmai jegyért. S ha a prog-
ramból úgy sejtik, telt ház várható, a
verekedni nem hajlandó szelídek oda sem
jönnek. Pláne akkor, ha elterjed, hogy a
szervezők úgysem engedik be a lógósokat.
Es akkor üresen maradnak a székek.

Tudom én, hogy így van ez az áhítatosan
másolt külföldi fesztiválokon is; állandó
belépő, műanyag kártya a kiválasztott ke-
veseknek, hosszas alkudozások árán ki-
harcolt jegyek a szakmának, még némi
pénzért is akár. De flott kiszolgálás, telt ház,
megadva a módja. Tudom a honi magya-
rázatot is: a keservesen felhajtott szponzor-
pénzek elégtelen volta, a kényszerből be-
szivárogtatott üzleti szemlélet, azt követeli,
hogy aki látni akar, fizessen. Es még akkor
is rosszul stafírozott az egész, reklámra nem
jut semmi, egy szakmai beszélgetésen a két
előadást "lenyomó" színészek elé nem jut
egy pohár sör, de szódavíz sem, a szervezők

Ewa Dalkowska és Henryk Machalica a Thomas Mann lengyel előadásában
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keveset vagy semmit nem kapnak, és így
tovább.

De akkor legalább legyen közönség, le-
gyen úgynevezett fesztiválhangulat és -
nyüzsgés; toborozzanak az utcáról, ha már
az első napon látszik, hogy a fizető
közönség nem tölti meg a termet. Fusson
híre (szivárogtassák ki), hogy a szervezők
mégsem fekszenek keresztbe a bejárat előtt,
hogy kiszűrjék a „lógósokat", hanem
behunyják a szemüket, amikor kell. Nem
futott híre.

Így aztán az első - legkriti-
kusabb - napokon kongott a né-
zőtér. A második - nevesebb -
fél előadásain csak néhány üres
szék akadt; mondom, itt számí-
tottunk verekedésre.

Néhány külföldi bánta, hogy
a külföldi előadásokat csak
magyarra szinkrontolmácsolták.
Ez is pénzkérdés, mégis: amíg a
magyar nem világnyelv, a német
vagy az angol fordítás
elengedhetetlen. (Félve és csön-
desen jegyzem meg, hogy akár
a magyar helyett kellene, bízva
szakmabéli honfitársaink növek-
vő nyelvismeretében. Félve
azért, mert a meghívott külföldi
drámák immáron létező magyar
fordítása nem lebecsülendő
mellékterméke a fesztiválnak.)

Elismerve és méltányolva a
szervezők erőfeszítéseit és ren-
geteg munkáját, mégis le kell
írni: egy fesztiválon az ötlik
szembe, ami nincs vagy nem jó.
Ennyiben igazán hasonlít a
színházi előadásra: csak a vég-
eredmény minősíti.

L I N A B Ö G L I U T A Z Á S A

Svájci történet a
nevelőnőről, aki világ-körüli útra indul,
nehogy jegyesének, a lengyel tisztnek
kettéroppantsa karrierjét (a hatalmas kaució
miatt, melyet az, házassága esetén,
kénytelen lenne letenni). Tíz év múlva,
napra pontosan visszatér jegyeséhez, aki
még mindig kész őt feleségül venni, de ő
ekkor másodszor is nemet mond, és tovább
folytatja kalandos felfedezőútját a világban.
A történet bármi, csak nem színházi anyag,
gondolhatnók. Érdekesség, kuriózum, de
nem színházi anyag. Ami viszont több mint
érdekes, az éppen az, hogy miként válik egy
ilyen irodalmiszínpad-szerű, felvilágosító
karakterű, tényfeltáró riport, kulturális
küldetés avagy dilettáns etnográfiai szöveg-
gyűjtemény valódi színházzá a szemünk
előtt. A szó legnemesebb értelemben vett
színházi eseménnyé. A rendező Marthaler
ma a német színházi élet egyik legfontosabb
szereplője. Ezt anélkül is tudom, hogy
egyetlen rendezését láttam volna eddig,
mert nevét manapság ugyanolyan szent áhí-
tat vagy kritikusi indulat övezi, mint annak

idején Zadekét vagy Steinét: a cikkek és kri-
tikák hangneméből ki lehet olvasni a német
színházi világ hierarchiájának pillanatnyi
állását, amelyben Marthaler, ez a színházi

zenészből lett szabálytalan és kiszámíthatat-
lan szerző-rendező mindenképpen igencsak
előkelő helyet foglal el. Nem kétséges, hogy
ez a megelőlegezett tudás visszahat egy
ilyen kis apparátusú előadás befogadására:
előítéleteket teremt - van, aki száját húzva
csalódik, csak ennyi volna? Es van, aki
száját tátva ámul, mint én, hogy ezt is lehet?
Létezik már a színházi nyelvben a szuvere-
nitás olyan foka, hogy valaki állandóan
megkísértheti a tényt, hogy egyáltalán szín-
ház-e még, amit csinál? Hogy valaki egy
nemzetközi dalcsokrot ad át színdarab
helyett, hogy valaki helyszíneket teremt,
egy szónoki pulpitust, egy rádióbemondói
asztalt, három hangszert, egy rádiókészü-
léket, egy ágyat, mely a fal egyik fülkéjében
található, és egymásra halmozott üres
szekrényfiókokból és ide-oda vonszolt bő-
röndökből illuzionál lázas úti készülődést és
a kopott művelődési otthonban, a Fáklya
klubban, ott, ahol a kilós vásárokon válogat-
nak a környék lakói, eszperantó-tanfolyam
és technokoncert váltogatja egymást,
délutánonként kisemberek jönnek adóta-
nácsadásra, és szombat éjjelenként gimna-

zisták ropogtatnak extasy tablettát, világ-
színházat csinál? Mit csinál?

Mindenesetre hibátlanul megjelenít öt
alapattitűdöt, öt színészi mozgást. Az egyik
„színész" a darab zeneszerzője, illetve zenei
összeállítója, illetve zenésze, egyáltalán
nem színész, fején a szőke paróka hatalmas
karvalyorrának is jelentőséget kölcsönöz,
egyik hangszertől lépked a másikig, énekel,
részt vesz a kórusban, vezényel, avagy
orrával üti a billentyűket, netán félálomban

a házi orgona pedáljait tapossa,
melyek mberi lihegést
utánoznak; a másik „színész" egy
kisfiús alkatú, szinte lányos
hangú, lenyalt hajú, enyhén
pofaszakállas énekes,
aki időnként a függönyök mögött
araszolva ut el - mint egy
rosszalkodó gyerek - a
varietészámként előadott
következő daláig; a harmadik
„színész" egy káprázatos
hangtechnikájú magas, lóarcú
férfi, ezselatinozott fejbúbbal és
tarkóján rakoncátlanul
felgöndörödő hajcsokorral, aki
időnként tudományos
szónoklatokat tart három
nyelven, melyek akadálytalanul
csapnak át egymásba, időnként
artikulálatlanul üvölt,
mimikájaátborzongató
változásokra képes (ez a három
férfi az előadóművészek
hivatalos fehér ingét, fekete
öltönyét viseli); a negyedik
„színész" - a rádióbemondó -
mintha az utcáról került volna
egyenest a produkcióba puffadt
alkoholista arcával, vastag
bokájával, szürke zakójában,
alatta
kissé koszos feliratú fehér

trikójában, meztelen lábfején műanyag
uszodai papuccsal, a hangja egyenletesen és
kásásan ömlik a rádióból (a főhősnő életének
tényeit ismerteti), időnként szürcsölve
sárgadinnyét eszik; az ötödik „színész" pedig
maga a címszerepet játszó színésznő: a
pedáns kis svájci nevelőnő, kényszeres
aktivitásaival, úti kosztümjében,
kalapkájában, irtózatos elfojtásaival és
fejfájásaival, oldaltáskájából elővarázsolt,
színes papírba csomagolt, jutalomként
osztogatott cukorkáival: fegyelmező,
fegyelmezett és egyre nyugtalanabb jövés-
menésével kapcsolatot teremt a szereplők
(illetve a történet laza szálai) között.
Mert váratlan harmónia és logika képződik
a szemünk előtt, olyan művészi egység,
melyet inkább csak visszafelé lehet felfogni
és megfejteni: a dramaturgia itt nem az
utazás előrehaladó logikáján és nem a
táguló világismeretek panorámáján alap-
szik, és még csak nem is a romantikus
szerelmi történet adja az anyagot. Az
előadás szerkezete ennek az öt lénynek,
ennek az öt személyiségnek folytonos
színészi megnyilvánulásaiból építkezik,
ehhez az irodalmi-történeti anyag csupán
állványzatul szolgál. A szereplők létezése
egymás folytonos kommentálása. A szereplők

Lina: Catriona Guggenbühl
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szövegei társadalmi szerepek (tudós, utazó,
rádióbemondó, zenész, énekes, nevelőnő
stb.) kikristályosodásai, s eközben puszta
megnyilvánulások. Talán Jeles András szín-
házában valósult meg nálunk legtisztábban
ennek a színházi beszédnek és szerkezetnek
sajátos formája (ebből is érezhető, hogy kor-
tendenciáról van szó): ahol az egyes színészi
alkatok alárendelődtek a lényként való
megjelenítés követelményének: tehát nem a
színészet és a színészi munka, hanem a testi,
azt mondhatnám, színész-hangszerbeli
adottságok a meghatározóak - és nyilván
nem véletlenül Jeles munkáiban figyelhettük
meg ezt a fajta enciklopédikus káoszt mint
formaelvet, a felvilágosító jellegű
világismeretnek a tökéletes értelmezhe-
tetlenségbe ágyazottságát. A zene és az
énekhang (illetve az emberi hangnak és
mimikának megfagyott, maszkszerű, illetve
végtelenül elrajzolt, már-már karikaturisz-
tikus, artikulálatlan, a szenvedés gyöt-
relmeire emlékeztető tudatos eltorzítása, a
kibocsátható hangok szüntelen fizikai
elemzése, az elemekre hullottság) szolgál-
tatja itt a dramaturgia titkos motorját,
valamint a főhősnő abszolút és megfel-
lebbezhetetlen elfojtása (mint civilizatorikus
tényező, a kultúra tragikus forrás-vidéke).

A kis svájci nevelőnő, aki időnként atlé-
taként ugrik fel keskeny ágyára (mely
hajókabinba képzelendő, vagy egzotikus
távoli vidékek kényelmetlen kunyhóiba,
avagy gazdag emberek palotáinak cseléd-
szobájába), naplójában rögzíteni kívánta
élményeit, a nagy felfedezőket imitálva,
ismeretszerzését eredendő és természetes
szükségletei szüntelen elfojtásával teszi
lehetővé. Jutalmaz és büntet, előad és be-
avatkozik (az előadás végéhez közeledve
állandóan kikapcsolja a rádiót, amikor a
rádióbemondó szerelmi szenvedélyének
kudarcához érne elbeszélésében). Marthaler
nem tesz mást, mint hogy a széthulló
kozmikus világszerkezetet ebben az intim
térben (öt káprázatosan összehangszerelt
színész-hangszeren) közvetlen közelről
szemlélni engedi. Amilyen egyszerűnek és
átláthatónak tetszik - egyszerű, mint egy
pofon, és átlátható, mint az üveg -, olyan
titokzatos, szép és céltalan ez az intimitás. A
népdal (és sanzon) egyszerűségével szólal
meg, és eljut egészen a Bach-kantáták ma-
gaslatáig. Bach: ironikus kontextusban és
mégis véresen komolyan. Marthaler tényleg
tud valamit. De mégsem azt mondja el, amit
tud, hanem éppen azt, amit ez a tudás kizár
magából. Mint minden jelentős művész,
megtanít bennünket arra a titkos oldalpillan-
tásra, mely a csillogó felületek és tökéletes
szerkezetek mögött tátongó sötétségbe
vethető (ha van türelmünk és bátorságunk
hozzá).

FORGÁCH ANDRÁS

L Á N G A R C

E G Y GAZDAG, ,

H Á R O M SZEGÉNY

Kortárs drámafesztivált szervezni hálás
feladat, hiszen az elnevezés pontosan
meghatározza, milyen darabok kerülhetnek
bele a válogatásba. A frissesség, az újke-
letűség domináns szempontja alapján egy
külső jegy alakítja ki a programot, amely
ezáltal annyira sokszínűvé válik, hogy fel-
vetődik a kérdés: miről ismerszik meg a
„kortárs"? (Hogy a drámával kapcsolatban
most ne is kérdezzük meg ugyanezt.) Van-e
olyan jellemzően kiütköző kortünet, amely
megkülönbözteti a mostani mustra előadá-
sait a két évvel ezelőttitől vagy a követ-
kezőktől? Vannak-e témák a levegőben,
léteznek-e Európán végigsöprő formai tren-
dek? Egyáltalán összetartozó fogalmak-e

kortársiság és (poszt)modernitás, egysze-
rűbben fogalmazva: mennyire várjuk el a
mai (színház)művészektől, hogy reflektál-
janak az itt és most problémáira? Persze ez
megint fesztiválszervezői koncepció kérdése
(lehet, hogy kortárs drámafesztivált
szervezni mégsem olyan hálás feladat).

Egyfelől persze rácsodálkozhatunk bizo-
nyos motívumok meglepően gyakori fel-
bukkanására. Lőrinczy Attila Balta a
fejbe/fülbe, Schilling Árpád Kics i és
Mayenburg Lángarc című darabjának
középpontjában egyaránt a szülőkkel leszá-
molni készülő „deviáns" fiúgyermek figurá-
ja áll. Túlságosan egyszerű lenne azonban
ebbe kapaszkodva valami nagyon modern
gondolatot kibogoznunk azon az életérzésen
túl, amit ez a toposz évszázadok óta köz-
vetít: a fennálló világ rendje az új generáció
számára elviselhetetlen, s mivel változtató
szándékához eszközt nem kap, indulatai

Titus Muizelaar, Lineke Rijxman és Fred Goessens a Liefhebberben
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erőszakos lázadásba torkollnak. Szólt erről
színház a görögöknél éppúgy, mint
Shakespeare korában, sőt nem olyan rég, az
ötvenes-hatvanas évek felkelő hangulatában
is. Legfeljebb az árulkodik a XX. század
végéről, hogy ezek a darabok a „hőst"
baleknak, korcsnak ábrázolják, először
megfosztva a nézőket egy „szebb jövő"
reményétől, majd miután a fiúk csúfosan
elbuknak, egy akármilyen jövőképtől.
(Egyedül Kicsi sorsa marad függőben, mivel
a felrobbantásra előkészített világ tetején
ülve nem képes meggyújtani a gyufát,
szerencsétlenkedése azonban csak
pillanatnyi feloldás - tudjuk, hogy ez az
előadás egy trilógia első része.) Fiatal
emberek önként vállalt pusztulását látjuk,
olyanokét, akik nem tartják végigélhetőnek
ezt az életet, annyi csalárdságot, álságot,
hazugságot érzékelnek maguk körül,
miközben ők is egyik aberrációból a másikba
kényszerülnek. Mindhárman torkig van-nak,
ám folyamatos öklendezésük ábrázolásmódja
más és más. A magyar előadásokban a
félmúlt és a jelen konkrét társadalmi
jelenségeire (úttörőség, diszkóvilág,
gengszterek) utaló direkt jelzések hite-
lesítenek, egyfajta kortárs folklór megte-
remtését célozva (elsősorban a jelmezzel és
a kellékekkel), ugyanakkor a rendezők szín-
házias fogásokkal próbálják elemelni, kifi-
gurázni a főszereplőket kínzó környezetet.
Vagyis színpadi világukban keverednek a
hétköznapiság tárgyias referenciái és a kon-
cepciózus gondolatiság megjelenítései. (Jó
példa erre Réthly Attila Balta-rendezése,
melyben a főhős, Richárd a kétszintes díszlet
alsó régiójában hamburgert zabáló kül-telki
suttyó maffiózókkal tárgyal, míg a felső
szinten élő, matriarchális berendezkedésű
családjának minden tagját férfi színész
alakítja, ami a shakespeare-i kacsintáson túl
érzékletes (de külsőséges) hordozója az
intimszférát megfertőző érzelmi-fizikai
perverziónak.

Thomas Ostermeier nem él ilyen eszkö-
zökkel. Ezért hiába a motívumok hasonlósá-
gai, sőt az - egyébként meghökkentő - dra-
maturgiai egybeesések a Kicsivel, a Láng-
arc karakteresen különböző előadás. S ezt a
különbözőséget - a divatos globalizációs
elméletek dacára - mégiscsak a nemzeti
karakterben lehet megragadni. A hamburgi
színház előadása, anélkül, hogy bármilyen
közvetlenül dekódolható speciális jelzést
használna, mégis ízig-vérig német. A német
szellemiséget teljes díszében tükrözi az a
kérlelhetetlen következetesség és fegyel-
mezett indulatok táplálta nyerseség, amely
egyaránt jellemzi az írott művet, a színészi
játékot és a rendezői munkát. Pedig a
családtörténet igazán bárhol játszódhatna, a
neociki lakásbelső és konfekció inkább egy
társadalmi réteget jelöl ki (azt a bizonyos
kispolgárit). Papa-mama-gyerekek (egy
nővér, egy öcs) a világ bármely táján hason-
lóan mosolyognak, mint ezek a színészek a
kezdő tablóban. A díszlet három egymás
mellé helyezett helyiségből (nappali-étkező,
háló, fürdőszoba) áll, elválasztás nincs, a
falak - csakúgy, mint egy valódi panelban -
jelképesek, mindenki mindent lát, mindent

tud. (A képváltások idején a színpad
előterében egymást keresztezően végigfutó,
két vászonra vetített lakótelepi homlokzat is
ezt a véletlenszerű kiragadottságot érzékel-
teti: a börtöncellaszerűen sorjázó ablakok
bármelyike mögé betekinthetnénk, hasonló
jeleneteket látnánk.) Azzal, hogy a padló
enyhén lejt a nézőtér felé, s a színészek a
hátsó takarásból rövid, meredek emelkedőn
bukkannak elő, szintén általános, de már
belső jellemzést kapunk. Ezeknek az embe-
reknek erőfeszítésükbe kerül megjelenni
leghétköznapibb életszituációikban is (mint-
ha egy hegyre kellene érte felmászniuk), s
amikor ott vannak, alig észlelhető, de
állandó egyensúlyozást igényel, hogy ne
csússzon ki lábuk alól a talaj. Természete-
sen kicsúszik, s ennek okai oly banálisak,
hogy szinte kár is őket felsorolni: a szülők
kiüresedett, szeretet és vonzalom nélküli
kapcsolata, az anya kielégületlensége, az
apa pótcselekvések mögé rejtett gyengesége,
a kamasz gyerekek céltalan leválási
kísérlete, ébredő szexuális érdeklődése és
frusztráltsága, ami vérfertőző játékokba,
majd a lány udvarlójának belépésével
pusztító féltékenységbe fordul az öcs
részéről, aki mindezt levezetendő, szó
szerint a tűzzel játszik, amíg egy baleset
örökre el nem csúfítja arcát. Ettől kezdve,
mintha az örökmaszk mögött megtalálta
volna valódi énjét, megkeményedik, gyújto-
gatni kezd, és kalandjaiba fokozatosan
bevonja nővérét is. Az előbb elcsapott, majd
visszafogadott udvarlót (a megjátszott
macsó szánalmas-nevetséges esete) az apa
saját fia helyett is szereti, tovább szítva
ezzel annak dühét, mígnem a fiú elszánja
magát a leszámolásra. A gyerekek együtt
végeznek szüleikkel, és egy ideig együtt
tartják a titkot bezárkózva a lakásba,
mígnem a lány megtörik, és feladja öccsét,
aki végül magára gyújtja az egész lakást.

A könyörtelen végkifejlet az első pil-
lanattól kezdve sejthető, még az ironikus-
humoros jelenetek is előrevetítik az elrom-
lott alaphelyzetre halmozódó rossz lépések
következményeit. A nézők csak remélhetik,
hogy „azt azért már csak nem" fogják
megtenni, de megteszik, s ebben áll az elő-
adás fent említett jellegzetessége. Amikor a
két gyerek baltával végez szüleivel, a
végzetes első csapások után még hosszan,
egyre nagyobb, kitartott szünetekkel, a szer-
számot egymás kezéből kivéve csépelik
pépesre az ősök fejét. Még egyet, hogy biz-
tos legyen, még egyet, mert így láttam a
tévében, még egyet bosszúból, még egyet
fájdalomból, még egyet csak úgy, még egyet
kifáradásig, még egyet megszokásból.
Megannyi felszisszenés a nézőtéren, még-
sem lehet ennyire kegyetlen - de igen: ilyen
élethez ilyen halál jár.

Másfelől persze felfedezhetünk olyan
formaválasztásokat, amelyek elsősorban
térelrendezésükből fakadóan az első pil-
lanattól kezdve érzékeltetik, hogy az „itt és
most"-szituáció relativizálódására kell
számítanunk, s ezáltal az előadott történet is
inkább metaforikusan értelmezendő.
Christoph Marthaler Lina Bögli utazása
című montázsa és Parti Nagy Lajos lbusárja

Zsótér Sándor rendezésében egyaránt
elképzelhető egy pályaudvaron, amely
helyszínben az elutazás, a más tájakra, más
régiókba távozás lehetősége a fontos. Nem
véletlen, hogy mindkettő mese, bár
Marthalernál valóságos alapanyagból ké-
szült az emlékek, vágyak, egzotikus
élmények, tapasztalatok zenén és éneken
átszűrt párlata, míg Sárbogárdi Jolán a zene
és ének felhasználásával, fantáziája segít-
ségével próbálja meg isten háta mögötti mi-
liőjét egy képzelt világba transzponálni.

Pascale Henry még ennyit sem bajlódott,
hogy Louis Calaferte Egy gazdag, három
szegény című szövegpatchworkjét reálisnak
ható környezetbe helyezze. Sőt a lehető
legbanálisabb világszínpad-megoldást
választotta, hogy a darabot alkotó kis
jeleneteket térből és időből kiemelje: a
díszletelemek elhelyezésével és a
megvilágítással cirkusz-porond érzetét kelti,
még mielőtt az első szereplő - ki más, mint a
bohóc - belépne. A cirkuszban a néző
automatikusan gyerekké válik, a gyerekek
pedig a szórakoztatáson kívül mindig egy
kis tanulságos példázatra is számíthatnak.
Ez a játékos formába burkolt didaxis, a
könnyedség leplével borított
üzenettovábbítási szándék tipikus francia
hangulatot árasztott az előadásban. A rit-
mikus zenére körbeszökdécselő bohóc ter-
mészetesen gyerekeknek szólította a né-
zőket, s tettetett jókedvvel csak annyit
közölt, hogy ő jól van, s már kezdődött is a
rövid jelenetekből (mutatványokból) fel-
épülő előadás. Az egyszerű helyzetgyakor-
latok kereteit ritkán túllépő szkeccsek na-
gyon pontosan tártak elő kis nyomorúságokat
mindennapi életünkből, mint amilyen a
kiszolgáltatottság, az önzés, a kommuniká-
cióra való képtelenség, az értelmetlen maj-
molás, kidolgozott, néha akrobatikus szí-
nészi megjelenítésben. A farce-hagyomány
modern továbbjátszásaként a rendezés a
túlzásokkal, lecsupaszításokkal a gúny, a
kinevettetés felé hangolta a befogadót,
nehogy megfeküdje gyomrát a felvonultatott
emberi csődtömeg. Dramaturgiai szándék
csupán az időről időre kis vásári
bábjátékosfüggöny mögül megelevenedő
Vitéz László-történetben volt tetten érhető,
ahol a szorongásoktól terhelt hús-vér
emberek ellenpontjaként (és titkos ideál-
jaként) harsányan magabiztos fababa egy
furkósbottal a kezében végigverte a hatal-
masokat: a katonát, a jogászt, a politikust, s
végül a halállal is szembeszállt - itt azonban
véget ért a mese. Csupán a bohóc ismételte
meg bevezető körét, ő ugyanúgy jól van,
talán mi is, talán nem is történt semmi.

GÁSPÁR MÁTÉ

T H O M A S O S T E R M E I E R

Thomas Ostermeier harmincéves szín-
házrendező; két évvel ezelőtt fejezte be
tanulmányait a berlini Ernst Busch Szín-
házművészeti Főiskolán, ahol mesterei a
Mejerhold-tanítvány G. Bogdanov és
Manfred Karge voltak. Utolsó éves
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főiskolásként a berlini Deutsches Theater
lehetőséget kínált neki, hogy a színház egyik
használaton kívüli épületében megrendezzen
egy előadást. A kísérlet olyan jól sikerült,
hogy a kezdeményezésből Németország
legfontosabb kortárs darabokat játszó
színházi műhelye lett - a Barakk -,
Ostermeierből pedig az új ját-szóhely
művészeti vezetője. A Barakk repertoárján
Brecht Egy fő az egy fő című darabját kivéve
kizárólag kortárs szerzők darabjai
szerepelnek. A Royal Court Szín-házból
elindult új brit generáció, Sarah Kane, David
Harrower, Mark Ravenhill, ír, skót és
amerikai szerzők (Enda Walsh, Nicky
Silver), a berlini emigrációban élő orosz
Alekszej Sipenko és a német Marius von
Mayenburg művei; az utóbbi háziszerző és
egyben dramaturg is Ostermeiernél.
Ostermeier a jövő szezontól a Schaubühne
igazgató-főrendezője lesz.

- Felfoghatjuk-e misszióként, hogy az ön
színházában a repertoár bázisa a kortárs
dráma?

 Nem gondolom, hogy ez misszió lenne,
bár Németországban a kortárs darabok
bizonyos mértékig a perifériára szorulnak,
valamiféle árnyéklétezésbe kényszerülnek.
Igaz ugyan, hogy egy évadban száznál is
több ősbemutatót tartanak, de többnyire nem
a nagyvárosok prominens színházaiban,
hanem kis stúdiókban, off-színházakban. Mi
a Barakkban megpróbáltunk egy elismert
színház keretein belül kortárs drámát
játszani, elsősorban azért, mert minket,
engem itt és most ezek a darabok
érdekelnek.

- Azért vonzzák ezek a még nem kanoni-
zált szövegek, mert nem kell megfelelnie
elődöknek, korábbi előadásoknak és pre-
koncepcióknak?

 Ha cinikusan akarnék válaszolni: azért,
mert a színház a fiatal emberek művészete,
és a Barakkban velem dolgozók átlagéletko-
ra harminc év. A dolog azonban ennél ter-
mészetesen jóval differenciáltabb. Hogy
miért részesítem előnyben a kortárs da-
rabokat? Mondjuk, azért, mert engem is
hasonló kérdések foglalkoztatnak, vagy mert
ezeknek a daraboknak a nyelvi világa,
gondolatisága közel áll hozzám, közelebb,
mint bármelyik Goethe, Schiller vagy
Shakespeare. Ez persze nem jelenti azt, hogy
ezeket a szerzőket ne ismerném, olvasnám,
tisztelném. Talán éppen mert nagyon is
tisztelem őket, egyelőre még nem merek
hozzányúlni a darabjaikhoz. Úgy gondolom,
létezik egy érési folyamat, amit végig kell
csinálnom ahhoz, hogy meg tudjam rendezni
egy klasszikus szerző darabját. Most még
nem tartok ott. Még időre van szükségem,
sokat kell tanulnom addig. Én azt tudom,
hogyan jár, beszél, érez, reagál egy
korombeli ember. Az életről szerzett tapasz-
talataim arra hitelesítenek, hogy erről
közvetítsek valamit, azoknak, akik szintén
itt és most élnek.

 A Barakk mára kultikus helynek
számít, nemcsak Berlinben, de
Németországban, sőt, az egész német
nyelvterületen. Minek köszönhető ez a
népszerűség?

- A darabválasztásnál soha nem a siker az
elsődleges szempontunk, sokkal inkább az,
hogy olyanoknak is nyújtsunk valamit,
akiknek eddig eszükbe sem jutott, hogy a
színházban is történhet valami érdekes,
izgalmas, úgyhogy inkább moziba,
klubokba, diszkóba jártak, vagy egyáltalán
sehová sem mentek. A mi közönségünk
többé-kevésbé eltér a szokványos színházi
közönségtől. Részben fiatalok, és nem
csupán értelmiségiek. Szerintem a
színháznak igen-is feladata azokra a
társadalmi problémákra és kérdésekre
reagálni, amelyek az embereket mostanság
foglalkoztatják. Be kell csábítanunk egy
más, új, szélesebb közönségréteget a
színházba. Ez misszió, igen, tulajdonképpen
ez az igazi misszió, máskülönben a színház
halott.

 Fiatal szerzők műveit játsszák; az írók
néha részesei a próbafolyamatnak. Kézen-
fekvő lenne, hogy a megírt darabot átírja,
vagy átíratja a szerzővel. Ezzel szemben,
úgy tudom, ön nagyon is ragaszkodik a
megírt szöveghez, ritkán húz belőle, és
fontosnak tartja, hogy a színészek gondosan
mondják el a leírtakat. Nem szokatlan ez
éppen kortárs szövegek esetében?

 Én azt vallom: nem véletlen, hogy a
szerző úgy írta meg a darabját, ahogy. Ha mi
elhatározzuk, hogy egy darabot bemutatunk,
akkor azzal a darabbal egyetértünk, akkor
azt a darabot szeretjük. A Budapesten is ját-
szott Feuergesicht (Lángarc) próbáin gyak-
ran jelen volt a szerző, Marius von
Mayenburg is. Nem mint cenzor, hanem
mint segítőtárs. Ez nem okozott semmilyen
konfliktust, és a darabon nem változtattunk
egy betűt sem.

 Mi vonzza önt ezekben a többnyire
brutális hangvételű kortárs művekben?

 Nemegyszer hányták a szememre,
hogy a Barakkban csupa vértől tocsogó,
hányásszagú, deviáns darabot játszunk. Ez
így nem igaz. A valóságot és a színházat
ostobaság lenne összekeverni. Minden
darabhoz társul egy, a darabra szabott
esztétika. A brutális jelenetek esztétikája
pedig nem volt ismeretlen Shakespeare
korában sem, az angol reneszánsz drámák is
tobzódnak a kegyetlenségben. Minden kor-
nak megvan a maga erőszakspirálja. A mi
korunkét az olyan filmek határozzák meg,
mint a Született gyilkosok vagy a Pony-
varegény. Nem értem, miért olyan különös,
ha a színházban is megjelenik ugyanez.

 Őn a következő évadtól a berlini
Schaubühne színigazgatója, ahová elkísérik
állandó munkatársai. A Barakkból távozó
team vajon folytatja-e majd a megkezdett
vonulatot? Továbbra is kortárs drámák
teszik ki a repertoár jelentős részét, vagy az
új hely, az új kihívás módosít majd a játszott
darabok jellegén, más szóval alkalmazkod-
nak-e a Schaubühne eddigi programjához és
közönségéhez?

 Továbbra is fogjuk játszani kortárs
szerzők darabjait, a különbség csak annyi,
hogy jóval tágasabb térben, ahová sokkal
népesebb közönség fér be, mint a Barakkba.
Újabban egyre több ember kíváncsi az
előadásainkra, két év óta telt házzal játsszuk
a produkcióinkat, és eddig nagyon sokan

kiszorultak, mert a Barakkban mindössze
száz-százhúsz nézőnek jutott hely. Ezen fog
változtatni az új szituáció, a műsorter-
vünkön azonban nem, vagy csak csekély
mértékben. Elképzelhető, hogy játszunk
majd klasszikus moderneket, ahogy azt már
eddig is tettük, de ezeket egyelőre való-
színűleg nem én fogom rendezni.
 Sokaknak meglepetést okozott, hogy

első nagyszínpadi rendezése nem kortárs
darab volt, hanem Maurice Maeterlinck Kék
madár című mesejátéka.
 Ez is egy út. Egy darab, amiről és ami-

vel volt mit mondanom. A gyerekek és a
felnőttek világáról, az álmokról és a valóság-
ról, a jó és a rossz közötti nagyon keskeny
mezsgyéről. A bennünket körülvevő dol-
gokról, amelyekről nem veszünk tudomást,
de mégis léteznek. A hazugságokról, ame-
lyek igazságnak látszanak, a boldogságról,
ami ugyanolyan viszonylagos, mint minden
a világon. De erről az előadás jobban tudna
beszélni, mint én.

RÁCZ ERZSÉBET

L I E F H E B B E R

Van itt térnek egy amolyan „semleges"
szoba, melynek egyik oldala konyhapult -
mégsem a mostanában divatos amerikai
konyhás nappali ez, csak egy szimpla nap-
pali, egy dolgozó és egy konyha kényszer-
házassága. Nem is valóságos tér, hanem
színházi díszlet; az van itt összehordva,
amire szükség lesz: ülőgarnitúra dohányzó-
asztallal, alaposan felkupacolt íróasztal
székkel és konyhapult gáztűzhellyel meg
mosogatóval.

Később derül ki, hogy ez a díszlet - Hans
Klasema munkája - szorosan leképezi a
darabot, hiszen az is ilyen ökonomikus, épp
olyan és annyi szereplővel, amilyen és
amennyi kell.

A darabot Gerardjan Rijnders írta és ren-
dezte (lásd Keszthelyi Kinga interjúját a
szerző-rendezővel), Liefhebber a címe.
Enyhén neurotikusnak látszó anya iszogat az
első jelenetben, a vacsorakészítéshez és a
család fogadásához gyűjti az erőt a kanapén
üldögélve. Hamarosan beront az apa, és
belevág egy óriási monológba: ettől kezdve
ez áll a produkció centrumában, ez szervezi
a játék ritmusát, ehhez az elnyújtott,
tomboló kifakadáshoz illeszkedik minden
egyéb akció és effekt. Szöveg szinte nincs
más, csak az övé, eltekintve az anya és a
hamarosan betoppanó felnőtt fiú közbe-
szólási kísérleteitől.

Ennek a monológnak természetesen van
tartalma és jelentése, amely nem más, mint
hisztérikus színházutálat; pikánssá az teszi,
hogy színikritikus közvetíti. Mondjuk, a
Thomas Bernhard-darab pandanja ez:
visszaköszön az ő Színház cs iná l ó j a .

Tényleg köszön - aztán távozik is gyor-
san. E futó üdvözlés miatt nem érdemes
összevetni a két művet, be lehet érni annyi-
val: amott dráma, benne világ és színház,
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emitt helyzetgyakorlat, színházi szkeccs.
Színpadi glossza - ötven percre széthen-
gerelve. (Annyit talán érdemes még hoz-
zátenni a Bernhard-derengéshez, hogy az ő
vehemens utálata, fröcskölése, tobzódása a
számára tűrhetetlenben éppúgy gondosan
kimunkált, ha tetszik, naturalista aprólé-
kossággal kidolgozott színpadi világot
követel, mint Rijnders műve, azzal az el nem
hanyagolható különbséggel, hogy a viszony
fordított: Rijndersnél minden valószínűség
szerint a színpadi akciók tobzódása mérte ki
a szöveget, míg Bernhardnál értelemszerűen
fordítva.)

Amikor ugyanis elkezdődik a monológ,
másodperceken belül eléri belső csúcspont-
ját - és ott marad. Amikor az apa rá sem
hederít arra a betoppanó romhalmazra,
melyben saját fiát tisztelhetné, ha látná, sem
az anyára, aki koordinálatlan cselekvésekkel
egyebet se tesz, mint a figyelmére játszik, és
még mindig csak három perc telt el az
előadásból, már tudjuk: a darabnak vége.
Szövegvariációk hangzanak el, melyek -
önmagukon belül, tartalmilag - sem fokozást,
sem árnyalást nem mutatnak. Nem így a
színpadi játék, legalábbis a másik két
szereplőé, hiszen az apa - tiszte szerint -
vakon őrjöng mindvégig.

Az ő valóság iránti közönye az abszurdig
fokozódott - és színészileg ez se semmi,
ahogy mondani szokás: nem lát semmit, és
hihetően nem lát semmit, miközben ször-
nyűségek történnek az orra előtt. Titus
Muizelaar még oda is néz, tekintetével
futólag végigsöpör a körülötte zajló
agresszív színi akciókon - amelyeket nem
lát. A színészeknek van itt még esélyük -
gondolja ekkor az ember -, ők tölthetik meg
játékkal és a játékon túl gondolattal, egy
glosszánál több gondolattal ezt a bizarr
alaphelyzetet.

Mert az még csak „skill", puszta szak-
tudás kérdése, hogy valakinek „szeme se
rebben", bármi zajlik előtte. Valódi teljesít-
ménnyé akkor lehet, ha csalafinta módon
mégiscsak kapcsolatba kerül az előtte zajló
eseményekkel; ha az ő determinált kívül-
maradását mégiscsak minősítik, értelmezik
és színezik az orra előtt zajló, tragédiába
forduló események. Itt, a három remek
kondíciójú holland színész összjátékában
valami ilyesmi születik meg, és mivel ez a
megszületés, az igazi, tétre menő színház a
mi orrunk előtt zajlik, nagyon is észre-
vesszük: erre kell figyelni.

A sokkoló fordulatok közepette is. A
sokkolások rendre a gusztustalanság tar-
tományában történnek, tán mert hagyo-
mányosan éppen a gyomron, a zsigereken
keresztül ingerelhető az ember. Rettenetes,
amit az anya művel a konyhában különféle
élelmi- és egyéb szerekkel főzés ürügyén,
rettenetes, ahogy a fiú, minden emberi
attribútumától megszabadulva, amúgy
„ösztönileg" és hivalkodón maszturbál - na,
erre igazán rácsodálkozott az amúgy edzett
publikum, és ezzel Rijnders elérte egyik
célját. Pedig a java még hátravolt: törés-
zúzás, amúgy igaziból, röpködtek a cserepek,
nagyon élethűen (ha az ember a zúzás előtt
egy másodperccel nem vette

volna szemügyre a tévé képcsövét rögzítő
diszkrét szigetelőszalagot, hát igazán azt
hihette volna, hogy minden előadáson
százezrek pusztulnak „fogyóeszközben").
Injekciózás - szembefordulva a közönség-
gel, durr bele a vénába, serken a vér (csak
racionális alapon remélem, hogy nem igazi
ez sem: nem lehet minden előadáson ilyen
ügyesen vénát találni). Fred Goessens, a
kábítószeres, lepusztult fiút játszó színész
fantasztikus illuzionista, miközben persze
sokkal több annál; nemcsak a cselekedetet
képes megtévesztően imitálni, hanem az álla-
potot is, és ez már színészet, méghozzá eb-
ben a kis csapatban mindenkinél. a felsőfoka.

Van azután tovább is: a fiú megerősza-
kolja az anyját, aki ezt mélységes apátiával
tűri, majd közönyösen igazít egyet a
ruháján. Ekkor már igencsak oda kell
figyel-ni a színésznőre, Lineke Rijxmanra
is, aki már-már képtelenül sok színnel
ruházza fel ezt a mind mentálisan, mind
érzelmileg igencsak beszűkült figurát;
engedelmes áldozatot gyúr belőle, aki tűr,
tűr egészen a végsőkig, amikor... - igen, ki
fogják találni - a fia megöli, megfojtja ott,
az apa szeme előtt. Es... - igen, ezt is ki
fogják találni -, az apa ezt sem veszi észre.

Hogy tömény elmekórtani esettanul
mány, avagy a színház tűréshatárainak
feszegetése-e a darab, azt akkor lenne érde-
mes elemezni, ha maga a mű megérné. Így
elég, ha a három rendkívülien képességes,
remek állapotú színész játékát őrzi meg
emlékezetünk.

CS. J.

G E R A R D J A N R I J N D E R S

1949-ben született Delftben. Amszterdam-
ban jogi tanulmányokat folytatott, majd ren-
dezést tanult. Első produkcióját 1975-ben
rendezte a Toneelgroep Baal nevű társulat-
nál. A rendezés mellett színészként is dol-
gozott, és darabokat írt. Alapító tagja az
1987-ben alakult Toneelgroep Amster-
damnak, a legnagyobb és legrangosabb hol-
land társulatnak, amelynek jelenleg mű-
vészeti vezetője. Televíziós és játékfilmek
írója. Filmszínészként is jelentős.

A Toneelgroep Amsterdam a Liefhebber
című, Gerardjan Rijnders által írt és rende-
zett darabbal szerepelt a Kortárs Dráma-
fesztiválon. (A Liefhebber szót nehéz
lefordítani. Tulajdonképpen beszélő név:
lelkest, rajongót jelent. Ráadásul az egyik
vezető holland színikritikusnak is Liefhebber
a vezetékneve.) A produkció bejárta Eu-
rópát, számos fesztiválon aratott óriási
sikert. Erőteljes, lendületes, merész és pro-
vokatív szöveg és előadás, amely kivívta a
színházi szakma egyöntetű elismerését.

 Mi a célja a Liefhebberrel? Sokkolni
akarja a közönséget?

 Nem volt különösebb célom vele.
Kivéve azt, hogy amikor írok vagy ren-
dezek, állandóan arról akarom meggyőzni a
közönséget, hogy a színházra szükség van.
Es hogy a színháznak szélsőségesnek kell
lennie, máskülönben a valóság sokkal
érdekesebb. A munkámban azt próbálom ki
újra és újra, hogy miként tehetjük a színházat

Gerardjan Rijnders
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a való világnál érdekesebbé. Legtöbbször ez
persze nem sikerül: megbukom, vagy a szín-
ház bukik meg. A Liefhebber ötlete úgy
született, hogy Thomas Bernharddal ellen-
tétben nem egy „színházcsinálóról", hanem
egy „színházgyűlölőről" akartam darabot
írni, megtoldva azzal a paradoxonnal, hogy
az illető színikritikus. Bár lehet, hogy ez nem
is paradoxon: talán a színikritikusnak
színházgyűlölőnek kell lennie. Aztán a darab
egyre vadabbá vált, nem is az írás, hanem a
próbafolyamat során.
 A Liefhebbert Hollandiában egy másik

fiatal rendező is színre vitte, ám a produkció
megbukott, s egyetlen előadás után levették
a műsorról. Az öné lenne hát a darab
egyedül lehetséges megvalósítási módja? -
Ebben a produkcióban a színészeknek is
rengeteg ötletük volt - például a díszlet, a
színpadi cselekvések nagy része --, ezért
nemigen tudom elképzelni, hogy valakik
másképp, de legalább ilyen jól megcsinálják.
Ez az előadás annak köszönheti a sikerét,
hogy épp ezek az emberek dolgoztak együtt
benne.

 Amikor a Liefhebber Stockholmban
vendégszerepelt, egy svéd kritikus azt írta,
hogy ezután a színházi nyelv meg fog vál-
tozni Svédországban.
 Természetesen minden előadással ezt

szeretném elérni, csak nem mindig sikerül.
Íróként nem érdekel a cselekmény, a darab-
jaim többnyire egyszerű cselekményűek. Es
semmi komplikált pszichologizálás. Nem
vagyok a pszichologizálás ellen, csak én nem
tudok olyat írni. Szerintem mindig a
nézőnek kell megalkotnia saját történetét.
Az angol drámaírók új hullámának - Sarah
Kane-nek, Mark Ravenhillnek - nem
szeretem a darabjait. Provokatívnak és
sokkolónak tartják őket, de szerintem egy-
szerűen csak unalmasak. Úgy vélem, ehhez
képest a Liefhebber előnye, hogy vígjáték.
Es hogy olyan nyilvánvalóan nem valóságos.

 Másképp rendez-e egy klasszikus
művet?
 Klasszikus szövegen nem változtatok.

De ugyanez a helyzet, amikor a saját szö-
vegemmel dolgozom. Ha kollázst csinálok,
akkor folyamatosan írok, a próbaidőszak
alatt is. Rájövök, hogy egy jelenetnek máshol
van a helye, vagy egy szöveget két-három
embernek kell elmondania, nem pedig
egynek. Tulajdonképpen a Liefhebber is
montázs, mert felhasználtam benne saját
korábban írt szövegeimet, valamint újság-
híreket stb. Manapság az internetet is hasz-
nálom.

 Gyakori Hollandiában, hogy a ren-
dezők egyúttal írók is?

- Igen. Sokáig alig voltak drámaíróink,
mert a színházaink csak külföldi darabokat
játszottak. Regényírók írtak darabokat, de
azok hagyományos, négyfelvonásos szín-
művek voltak. Mára a színházi előadások
fele nem a drámaírók, hanem a rendezők
saját vagy a színészekkel közösen létrehozott
szövegén alapul. Ezeket én ugyanúgy
darabnak tekintem.

 Hova sorolja magát mint rendezőt és
drámaírót az európai színházon belül?

 Az európai hagyományhoz tartozom,

de hogy milyen módon, azt nem tudom
megfogalmazni. Azt tudom, hogy ki és mi
volt hatással rám a pályámon. Meghatározó
volt számomra a New York-i Wooster
Group, dolgoztam is velük. Gyökereim
részben Németországban vannak, mert a
hetvenes években sokat jártam ott.
Színházban első ízben Fritz Marquardt mel-
lett dolgoztam, asszisztensként, ő akkor a
berlini Volksbühnében rendezett. Később
Hollandiába jött, hogy a Pentheszileiát
megrendezze. Ez volt számomra talán a
legfontosabb időszak.

- A társulathoz tartozás még ilyen hosszú
idő után is inspirálja?

- Részben nagyon stimulálónak találom.
Ismerem a színészeket, ők pedig engem. Fél
szavakból megértjük egymást. Szeretem ezt
az állandóságot, de új hatásokra is vágyom.

Ezért dolgozom külföldön, Németországban
és Belgiumban. S talán majd másutt is fogok.
Csaknem húsz éve vagyok művészeti
igazgatója nagy társulatoknak, de most
abbahagyom. A jövőben csak írni és ren-
dezni akarok. Főleg Amszterdamban, olyan
emberekkel, akiket ismerek. De azért néha
máshova is szeretnék menni - talán épp
Budapestre -, ahol új emberekkel dolgoz-
hatnék.

KESZTHELYI KINGA

Ermanna Montanari és Luigi Dadina a Bonificában
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A hagyományos színházban az előadás a
szövegen, egy-egy precízen megírt törté-
neten alapul - mondja Gerardo Guccini, a
Bolognai Egyetem Színháztudományi
Tanszékének tanára. A drámaíró kigondolja a
cselekményt, és dialógusokat ír hozzá. A
szerző általában nem színészre ír: fogalma
sincs, hogy kik lesznek azok, akik majd a
szerepeket eljátsszák, a szöveg tehát a szín-
házi helyzettől függetlenül, önállóan létezik.
A magyar színház - akár klasszikusokat,
akár kortárs darabokat játszik - ebben a
merev rendszerben működik.

A kortárs olasz színház esetében egészen
más a helyzet. Egyvalamit máris tisztázni
kell: kortárs dráma, mint olyan, Olasz-
országban nem létezik. Az úgynevezett
„hivatalos színházak" klasszikusokat ját-
szanak, a hivatalos színházi struktúra
keretein kívül működő kísérleti színházak-
ban pedig az előadások szövege a rendező
és a színészek közös munkájából születik. A
nem klasszikusokat játszó olasz színhá-
zakban mára áthidalhatatlanná vált a sza-
kadék az írott dráma és a színházi előadás
között. Az előadások létrejöttének nem lehet
kiindulópontja a szöveg, hiszen nem a szö-
vegből születik az előadás, hanem fordítva.

A kísérleti színházak egy-egy rendező
köré szerveződnek, aki az esetek több-
ségében saját maga írja előadásai szövegét,
méghozzá olyan színészek számára, akiket
jól ismer. Az is előfordul, hogy a rendező és
a színészek közösen írják a darabot, vagy
közösen állítják össze a különböző
helyekről származó szövegrészeket.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a
szövegeknek ne volna semmiféle önálló
művészi értékük. A szövegek - így a fesz-
tivál programjában szereplő Bonifica is -
többnyire költői jellegűek, tele erős képek-
kel és megdöbbentően hiteles mondatokkal -
a lényeg, hogy az egész színházi folyamat
középpontjában a színész áll. Az előadások-
ban a hangsúly a színészi fizikum, a hang és
a tér költőiségére kerül. A cél az, hogy a
szövegek ne önmagukba zártan alkossanak
egészet, hanem színészek és nézők közös
részvételével szülessen az előadásban
valamifajta „érzelmi egység". Elengedhe-
tetlen, hogy hasson a nézőre az, amit lát, de
azt, hogy ez sikerül-e, elsősorban nem a
szöveg határozza meg. Marco Martinelli
előadásában, a Bonificában például a
színészek hanghordozása, beszédmódja és
külseje pontosan felismerhetővé teszi az
általuk megjelenített szereplőket azok
számára is, akik nem értik a romagnai
dialektust, amelyben beszélnek. Az anya-fiú
kapcsolat pontosan lefordítható képekre,
„színpadi anyagra", felismerhető, egyér-
telmű jelzésekre. A nézők és a színészek
közötti viszony már csak emiatt is rendkívül
közvetlen, és így valóban szinte elkerül-
hetetlenné válik a nézők érzelmi reakciói-
nak „kiprovokálása".

A kísérleti színházak mindegyike egy-
egy sajátos stílust képvisel. A kísérleti szín-
ház „csoportszínház": egy művészcsoport
tagjai azért dolgoznak együtt, hogy közös és

egyedi színházi nyelvet, kifejezésformát
találjanak. Ahány csoport, annyiféleképpen
gondolkoznak a színházról, mások a tapasz-
talataik, mások a csoporton belüli kapcso-
lataik, a munkamódszereik, és szerencsés
esetben valóban sikerül új, érvényes szín-
házi formákat, stílust kialakítaniuk. Ezek
viszont mind egymástól különböző, külön
esztétikai valóságok, külön színházi vilá-
gok, sőt, mivel az előadások milyensége
elsősorban az előadás létrehozóitól függ,
tulajdonképpen minden előadással új szín-
házi stílus születik. A Martinelli-féle Teatro
delle Albe előző előadása, a Mor Arlecchino
például a ravennai és a padovai színház kö-
zös produkciója volt, amelyben Martinelli
hét színésszel (köztük az Arlecchinót játszó,
Ravennában hátizsákot árusító szenegáli
színésszel) és néhány zenésszel dolgozott
együtt. Ez a csapatmunka nyilván egészen
más típusú előadáshoz vezetett, mint a
mostani, ahol mindössze két szereplő van.
Az új irányzat képviselői közül fontosak
még a Teatro della Valdoca, a Raffaello
Sanzio, a Teatro Laboratorio Settimo, a
Piccolo di Pontedera, amelyek formanyelv
tekintetében a lehető legkülönbözőbbek. „Új
színház" - igen, hivatalosan így hívják a
kísérleti irányzatot, pedig idestova harminc
éve jelen van az olasz színházi életben.

Hogy mennyire éles a határvonal a hiva-
talos és a kísérleti színházak között?
Elkülönülnek egymástól, de egyáltalán nem
lehetetlen köztük az átjárás. Olaszország
egyik első számú hivatalos színháza, a római
Teatro Argentina élére például a kísérleti
színházból jól ismert Mario Martont
nevezték ki. Rengeteg kísérleti előadást
látnak vendégül a hagyományos színházak, s
a kísérleti együttesek vendégjátékait egyre
több helyen illesztik be az éves műsorrendbe.
(A Mor Arlecchinót 1997 telén Strehler a
Piccolóba is meghívta.) Vagyis a hivatalos
színházak fontosnak tartják a kísérleti
színházak jelenlétét az olasz színházi
életben, sőt, azt mondhatom, hogy
kölcsönhatásuk folyamatos.

A kísérleti társulatoknak - szerencsés
esetben - sikerül beépülniük valamelyik tar-
tományi székhelyen működő nagyszínház
társulatába. A Teatro delle Albe például a
Ravennai Színházhoz tartozik. Az „anya-
színházi" évad gerincét a társulatok saját
bemutatói (évente legfeljebb kettő-három)
adják, de ezekkel nem tudják kitölteni az
évadot; ezért vendégtársulatokat hívnak,
mialatt ők az országot járják. A stagione-
rendszer teszi lehetővé, hogy nagyon sok,
közel azonos fontosságú város jelentős szín-
házi központként is működjön. Pezsgő és
mozgalmas tehát az olasz színházi élet: min-
den város, minden tartományi székhely a
saját kulturális „elsőségére" törekszik, és ez
teszi lehetővé, hogy a vidéki városokban a
kísérleti színház hihetetlenül népszerű
legyen. Így például a hatszáz személyes
ravennai színházban a kísérleti előadásokat
is minden este telt ház előtt játsszák.

Olaszországban huszonöt állandó szék-
helyű, államilag is támogatott kísérleti szín-
házi központ működik. A színházak a
várostól is kapnak támogatást, részben az

állami támogatástól függően. A legjobban
támogatott színházak az úgynevezett „sta-
bilék", a nagyvárosok hivatalos színházai.
Ezeknek egyébként a milánói Piccolo a
modellje, amelyet Strehler annak idején
művészszínházként alapított. Változtak az
idők: ma már nem a stabilék, hanem a kísér-
leti színházak a művészszínházak, vagyis a
művészszínházak a hagyományos struktúra
keretein kívülre kerültek. A stabilék mű-
vészszínházjellege azért szűnt meg, mert
annak ellenére, hogy anyagi lehetőségeik
változatlanul igen kedvezőek, a merev rend-
szer, amelynek részei, semmiféle mozgás-
teret, kísérletezést nem enged.

A kísérleti színházak ugyanolyan elis-
mertek és megbecsültek, mint a hivatalos
színházak, aminek következtében fokoza-
tosan visszakerülnek a hivatalos struktúrá-
ba. A hivatalos és nem hivatalos, támogatott
és nem támogatott színházak között tehát
ide-oda tolódik a határvonal, mint ahogy a
színházi struktúra egésze is állandó mozgás-
ban van. A magyar színház sokkal mere-
vebb, zártabb, és az olaszhoz képest nagyon
homogén. Ha a magyar színészek színházat
váltanak, máshova szerződnek, a homogén
rendszer egy másik, az előzőhöz nagyon
hasonló elemében találják magukat.

Láttam viszont a fesztiválon néhány
olyan előadást is, amely - úgy tűnt - meg-
próbálja áttörni ezeket a kereteket. Spiró
György darabjai például igazi „színész-
központú" darabok: a magyar előadások
közül a Kvartettnél éreztem először úgy,
hogy a színészek nem szöveget mondanak,
hanem sikerül a szereplőket a maguk
szövegből kibontakozó fizikai valóságában
megjeleníteniük. Ugyanezért gondolom
nagyon érdekesnek Schilling Árpád ren-
dezéseit is. A színész arcán szétkent cso-
koládétorta, a színpad mocskossága, a
fizikai cselekvés, a tárgyak fontossága -
ezek teszik egyszerűvé, tisztává és költőivé a
színpadi valóságot.

TÖRÖK TAMARA

A NŐ S Z E M É R M E . . .

A nő szemérme (vagy neme, ki hogy fordít-
ja) mint csa ta mező a boszniai háborúban.
Ezt a címet viseli a bukaresti Teatrul Foarte
Mic előadása, melyben elmondják a Balkán
történetét, sajnos, balkáni kezdettel: az
előadás második percében elromlik a vetítő,
szünet, a közönség - körülbelül a fele az
eredetinek - másfél óra várakozás után ül
vissza a terembe megnézni ezt az ígéretes
című előadást. Ám projektor még ekkor
sincs, kompromisszum viszont van, egy
rossz kompromisszum: tévé fogja helyet-
tesíteni a vetítőt, mondják. Így a boszniai
háború véres képsorait, amelyekkel az
előadás elkezdődik, nem úgy kell nézni,
mintha egy szalonban ülnénk és kávézgat-
nánk, miközben a média mondja, mutatja a
magáét. A vetítő bele akart (volna) épülni az
előadásba, a tévé nem tud. Pedig valóban
egy szalonban vagyunk, egy idegszanató-
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rium kórteremében és orvosi szobájában,
valahol a német-svájci határon. A gyógyító
egy amerikai freudista pszichológusnő, aki
ezt megelőzően tömegsírok feltárásában vett
részt, és maga kérte áthelyezését az
idegszanatóriumba. A páciens egy megerő-
szakolt bosnyák nő. Ám a viszony csak
kezdetben ennyire egyértelmű: gyógyító és
páciens között fokozatosan elmosódik a
határ, a pszichológus legalább annyira
megsérült munkája során ebben a hábo-
rúban, mint betege.

A pszichológus a freudista tudományos
terminológia nyelvén próbálja megfogal-
mazni-leírni ezt a háborút, miközben saját
válságát nem képes feldolgozni. Es közben
„folyik" a háború a háttérben, amelyet hol
néz, hol nem a tévének álcázott vetítőn.
Kezeltje egy darabig totális némasággal,
elfordulással fogadja közeledését, majd
hirtelen megszólal. Az előadásból eddig
eltelt húszpercnyi realizmust (a képeket,
dokumentumfilmeket nézve: ultrarealizmust;
nem a valóság utánzásáról, rekonstruálásáról
van szó, amely „olyan, mintha háború
lenne", hanem magáról a háborúról), sőt,
lélektani realizmust most felváltja a
megszólaló beteg szarkasztikus monológja a
balkáni férfi mindennapjairól. Mintha ő a
háborút nem közvetlenül magyarázná, mint
kezelőorvosa (akinek a teóriái végső soron
bármely háborúra ráillenek, hiszen minden
háborút nyakon lehet önteni ezzel a freu-
dista generálszósszal). Az előadás ezzel a
monológgal kivirul: a hófehérbe öltözött
beteg (blúzának hosszú ujja van, mintha
félkész kényszerzubbony lenne rajta),
elmeséli a balkáni férfi mindennapjainak
estétől reggelig terjedő időszakát: ahogyan
egyre többet iszik, egyre inkább metafizikai
kérdések kezdik el gyötörni, súlyos válságba
kerül önmagával, a világgal, nemzetével,
nemzeti öntudatával. De ki beszél itt? Az
előbbi beteg, azaz a szanatóriumban apá-
tiában fekvő, megerőszakolt nő? Aligha.
Mitől szólal meg, mitől nyílik meg, kihez
beszél - nem tudni; az előző helyzetből nem
következik semmiféle magyarázat.

A monológ után visszasüllyedünk a
korábbi szanatóriumi helyzetbe, megindul a
két szereplő közötti párbeszéd. Folyik a ke-
zelés. Azután ismét átcsusszanunk a dél-
szláv (általánosítsunk: balkáni) ember vi-
lágába, mintha csak az előbbi monológ foly-
tatódna, de most nem a „feleség" meséli a
balkáni ember életrajzát, hanem ketten
mulatoznak, a két balkáni ember: a háttérzaj
alapján mintha kocsmában volnánk, han-
gokat, sőt értelmes szöveget hallunk, a
„lányok" egy lepedőn ülnek a földön, és isz-
nak. Isznak, isznak, és a balkán nemzeteiről
beszélgetnek: a horvátokról, szerbekről,
bosnyákokról, albánokról, bolgárokról,
görögökről, törökökről, magyarokról, ro-
mánokról. Szóval: a Balkánról. Hogy meny-
nyire szeretnek minden nemzetet külön-
külön, és mindegyikről kapunk is valami
sajátos nemzeti jegyet: a nagy bolgár
uborkákról, a besorolhatatlan magyar
nyelvről. Ez itt történelem (sőt, nemzet-
karakterológia) alulnézetből. Mígnem az
amerikai pszichológusnő veszi át a szót

(jelen esetben éppenséggel nem tudni, hogy ő
kicsoda, mindenesetre a korábbi figura), és
elmondja a maga „alulnézetét" a négerekről,
az indiánokról, mexikóiakról. A muzikalitá-
sukról, tolldíszeikről, kalapjukról. Még
néhány mondat a zsidókról. Mintha csak
Amerika is egy nagy Balkán lenne. Es hogy
mennyire szeretik őket, ezeket a nemze-
teket! Mindenkit! Úgy tűnik, a kocsmazaj a
beszélgetés része, át is veszi a szót, a szín-
padon ülők arcukkal kommentálják a férfi-
hangokat, isznak, egyetértenek, beleszól-
nak, bólogatnak. A jelenet fergeteges: itt
ülnek (itt hol?) a háború kellős közepén
(elején), és szeretik a nemzeteket, nemze-
tiségeket, etnikumokat (kocsmademagógia).
Mert ugye mindenkiben van valami szeret-
nivaló.

Snitt: ismét vissza a szanatóriumba, ahol
tovább görög a történet a gyermekét meg-
szülni nem akaró háborús áldozatról és az
Egyesült Államok képviselőjéről, aki egyre
kevésbé akarja képviselni az Egyesült
Államokat, a nagy megmentőt (hirtelen és
akaratlanul egész másképp hangzanak ezek
a mondatok most...), mert ő nem is annyira
amerikai, mint amennyire ír bevándorló, a
maga amerikai módján valami bevándorló,
kisebbség. A pici amerikai zászló azonban
minden egyes tárgyon ott virít, mert ez egy
idegszanatórium, és itt minden ruhadarab,
berendezési tárgy kincstári, amerikai kincs-
tári. A megmentő amerikai pszichológus a
megmenteni való betegével.

A történet, a cselekmény szövése-szövete
nem egységes: abból az idegszanatórium-
helyzetből indul, ahol világosan látni (úgy,
ahogy a realizmus elvárja), hogy ki, hol és
miért beszél, itt kapunk egy freudista
történelemszemléletet, aztán innen minden-
féle átmenet nélkül belekerülünk a balkáni
ember(ek) párbeszédeibe (most már csak
annyit tudni, hogy ez itt a Balkán, de azt már
nem, hogy a beszélgetések mikor történnek
- háború előtt, után, közbe?), és mindez
történelmi alulnézetből. Mintha a szerző
sem döntené el, hogy hogyan akar (képes)
valamit, ezt a háborút szemlélni: egy
konkrét, ok-okozati összefüggések által
leírható, realista történeten keresztül, vagy
inkább történet nélküli beszélgetések révén.
Így persze elsősorban a háborúval kapcso-
latos viszony(unk) marad tisztázatlan, vagy
inkább nem tudjuk, hogy hogyan gondol-
kodjunk valamiről, ami közelmúlt és jelen
egyszerre, és ki tudja, mikor válik szemlél-
hető múlttá, mikor lesz végre valamiféle
rálátásunk erre a történetre, pontosabban a
történelemre.

H O M O K P U Z Z L E

A balkáni ember (ismét nő, nők, négy nő)
pszichológushoz jár. Négy nő várakozik egy
pszichológus rendelőjében. Szófiában va-
gyunk. A pszichológus, akárcsak kevésbé
realista elődje, Godot, nem érkezik meg,
ellenben négy ember várakozik. Várako-
zásdráma. Négy nő, akik kitárulkozni jönnek
a pszichológushoz, és a pszichológusra

várakozva kénytelenek egymással kezdeni
valamit. Hogy mi a problémájuk, ügyük,
megoldandó élethelyzetük, arra lassan derül
fény. Lassan adják meg magukat. A helyzet
már-már pattern, mondanám inkább, hogy
közhelyes.

Jön egy fiatal egyetemista lány, aki
petrezselyemüzleteket bonyolít le frissen
szerzett mobiltelefonján, jön egy menő,
kőkemény bírónő, aki nem akar szóba állni
senkivel, jön egy anya a felnőtt lányával; az
anya locsog-fecseg, hetet-havat összehord,
és mindenkinek az idegeire megy, lánya
viszont konokul hallgat. A megnyílásnak, az
egymás előtt való kitárulkozásnak, a „prob-
léma" (amellyel idejöttek) feltárásának nem-
csak az egymás számára eddig ismeretlen
emberek között kell megtörténnie, hanem
két olyan ember között is, akik együtt
érkeznek, élnek, éltek mind ez idáig: anya és
lánya között. Es az előadást mintha ez a két
színész vinné a hátán. A fecsegő anya,
akinek itt látszólag semmi keresnivalója,
mivel, mint mondja, azért jött, mert a lánya
fél a földrengéstől, ez a nő, aki tesz-vesz,
nyüzsög, tolakodik, kíváncsiskodik, míg-
nem a lánya leleplezi, kiugrasztja a nyulat a
bokorból, elmondja, hogy hogyan próbálja
meg életben tartani az anyját, amióta azt
elhagyta a férje. A lány hosszú ideig csak ül
és figyel, nézi az anyját, ahogyan eljátssza a
„nekem semmi bajom, de a lányom beteg"
szerepet, a lány, aki magában beszél, és az
anyja nem hallja, nem hallgatja meg őt,
tudomásul akarja vétetni magát; „figyelj
már rám", mondja egyre kétségbeeset-
tebben.

Az ő intimitásuk láttán, ahogy egymást
szeretik-gyűlölik-elviselik, döbben rá a
bírónő, hogy mit veszített: se anyja, akit
szerethetne, se gyermeke, aki őt szerethetné.
Mígnem a kétségbeesetten mobiltelefonozó
egyetemista (akinek az lett volna a feladata,
hogy a pszichológust helyettesítse) végső
kétségbeesésében felhívja az Úristent tele-
fonon, hogy megtudja, mitől annyira
boldogtalanok mindahányan. Ez a tele-
fonbeszélgetés a dráma utolsó esélye, hogy
kimozduljon a négy személyes élet négy
személyes tanulságából. Ám ez a beszél-
getés is kitart a realizmus mellett (és így
nem is különbözik az összes többi, a színen
elhangzott beszélgetéstől): az Úristent kap-
csolják, kérlelni kell őt, bizonygatni neki,
hogy fontos ügyről van szó. Mintha már az
Isten is intézmény lenne.

TOMPA ANDREA

Az összeállítást szerkesztette:
CSÁKI JUDIT


