
önnyebb dolgom volna, ha ez az elôadás nem járt volna Pes-
ten. Kint lennék Berlinben, élvezném az életet, és szaba-

don rajonghatnék egy olyan elôadásért, amit rajtam kívül senki se
látott. És senki sem csapna a kezemre, hogy ez azért nem egészen
így van, nem cáfolhatna meg senki, én volnék a kiküldött tudósító,
aki csodálja azt, ami nálunk nincs, vagy pedig – „Páris az én Ba-
konyom” jeligére – sajnos még nincs. Én volnék az, aki egy újabb
intô példát hoznék a nagyvilágból, azt panaszolván, hogy mi vajon
még miért nem tartunk itt? De az ötvennégy éves Frank Castorf
elôadása eljött, A Mester és Margaritát két estén át játszották a
Nemzetiben (rögtön a Zikkurat mellett), és mindenki a saját sze-
mével gyôzôdhetett meg róla, hogy mi a fene is folyik a berlini
Volksbühnében, és önállóan ítéletet alkothatott arról is, hogy hol
tart most (illetve hol tartott három évvel ezelôtt) Frank Castorf, ez
a lázadó, megzabolázhatatlan fenegyerek, vagy ha úgy tetszik, a je-
lenlegi németországi színházmûvészet kanonizált, már klasszifi-
kálódott alakja, aki 2003-ban ötödik alkalommal lett hazájában
„Az év rendezôje”, elnyerte a Kortner- és Schiller-díjat stb. Vi-
szont, mint a Nemzetiben megritkuló nézôtért látva észlelhettük,
sokan elmentek a szünetben, és voltak olyanok is, akik kulturáltan
bár, de távozás elôtt kissé ingerülten hangot adtak elégedetlensé-
güknek. Így hát most nem játszhatom ki azt a kártyát, amely sze-
rint minden jó külföldön történik, és mi bizony nagyon, de nagyon

le vagyunk maradva. Pedig le vagyunk, ha más nem, ez nyilvánvaló
ebbôl az indokolatlan ingerültségbôl, amivel ezt a – nem tökéle-
tes, talán kissé széthulló, sôt, bátrabb leszek: Castorf üstököspá-
lyájának kétségtelenül hanyatló ívébe tartozó, de – izgalmas
elôadást sokan fogadták. Most már ideje lenne észrevenni, hogy
nem egyes elôadások vannak, és szerencsés lenne ehhez – és any-
nyi más elôadáshoz – egyfajta kontextuális tudás, amelyik nem
egyszerûen a pillanatnyi impressziókra hagyatkozik. Sajnos az
európai színház jelenlegi állásának megértéséhez vagy egysze-
rûen élvezéséhez nagyon hiányzik itt minálunk ez a bizonyos
„kontextuális tudás”. Nem mondom, hogy a pillanatnyi imp-
ressziók nem lehetnek fontosak, és hogy egy elôadásnak nem kell
minden este igazolnia magát – sôt –, de a színházmûvészetben
is, mint minden más mûvészetben, mûködik az az elv vagy mély-
ben lapuló princípium, hogy a rendezôk nem egyes, különálló
elôadásokat hoznak létre, hanem egy nyelvet teremtenek, ame-
lyen minden elôadásuk beszél. Hogy egy azonnal érthetô hazai
példát is mondjak: Zsótér Sándor pályája kitûnôen példázza azt a
folyamatot, ahogyan a közönség és a szakma lassan, de biztosan
beavatódik egy nyelvbe, amelynek szabályait együtt tanulja meg
egyébként a rendezôvel, évek hosszú során át, és amelynek birto-
kában könnyûszerrel desifrírozni tud egy olyan elôadást is, ame-
lyik talán nem sikerült annyira, de mégis tartalmaz annyi pozití-
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vumot, érdekességet, újszerût, sôt nagyszerût, ami miatt érdemes
figyelmünkre.

Hát igen, mindenesetre elég rendetlen elôadás, a belsô logikája
vagy dramaturgiája legalább annyira nem lineáris, mint ameny-
nyire – a regény lekövetése által, vagyis az általunk ismert és im-
már kultikus regény által meghatározottan – mégiscsak elôrefelé
halad. Castorf egyik trükkje – nem az egyetlen, van négy-öt trükk-
je, amelyeket leplezetlenül használ, erre még kitérek (csak annyit
jegyzek meg, hogy maga a leplezetlenség az egyik trükk, hogy min-
den, amit csinál szemérmetlenül és direkten „castorfi”, hogy úgy
mondjam, a pofánkba üvölti a castorfizmusait) – az, hogy tökéle-
tesen szétzilálja az anyagát, vagyis dekonstruál (ez elég divatos
színházrendezôi módszer), amihez ideális nyersanyag bármely re-
gény. Arról külön tanulmányt lehetne írni, hogy kinek van joga ma
a német színházban dekonstruálni, illetve hogy van-e még élet a
dekonstrukción túl. (Lásd még Peter Stein és Ascher Tamás nyi-
latkozatait e tárgyban.) A regényekre visszatérve: az utóbbi idôben
Castorf több orosz regényt írt (lilán és mégis talán helyénvalón
szólva: álmodott) színpadra, vagyis van egy külön affinitása ehhez
a klasszikus, orosz, keleti gondolkodásmódhoz, ami – ellentétben
a nyugati regénnyel (hogy valami nagy és kissé megalapozatlan ál-
lítást tegyek) – mindig a vallásossal, a metafizikussal, a látnokival,
a moralizálóval, a misztikussal kapcsolja vagy szövi össze az elbe-
szélôi anyagot, sôt: az össznépivel, ha így jobban tetszik. Castorf
maga is „keleti”, ezt se felejtsük ki. 1999-ben megcsinálta az Ör-
dögöket, 2001-ben a Megalázottak és megszomorítottakat, 2002-
ben elôbb A félkegyelmût, és csak aztán jött, még ugyanebben az év-

ben, A Mester és Margarita. „Én a színdarabokkal szemben a regé-
nyeket részesítem elônyben. Egy színdarab leginkább autópályára
hasonlít: vezeti az embert. A regény sokkal komplexebb. Arra
kényszerít, hogy kérdéseket tegyünk fel önmagunknak. Miáltal az
alkotás kalanddá változik. Bulgakov orvos volt, olyan szellemi kö-
zegben írt, amelyben az ember folyamatosan saját tapasztalata tár-
gyává változik.”

Rendetlenség a színpadon, rendetlenség a szerkezetben – ná-
lunk talán Mohácsi fogalmazásmódja áll a castorfi újraíráshoz és
a színészekkel való munkához a legközelebb –, de ez inkább álren-
detlenség, vagy ha úgy tetszik, a munka nyomát, az alakítás nyo-
mát és egészen el nem dobott ötleteit szándékosan magán viselô
rendetlenség, a módszertelen módszer megfogalmazásának meg-
jelenítése szüntelenül a formában. A helyszín szerkezete már
maga rendetlenségre vagy rendetlenkedésre inspirál: váratlan átjá-
rásokkal és a berendezés elemeinek funkcionális és funkción túli
használatának szándékos keverésével, az eklektikával, és azzal,
ahogyan a realitást, a naturálisan hû tárgy- és környezetábrázolást
a szimbolikus erejû gesztusokkal keveri. Ha valaki egy Castorf-
elôadás láttán képtelen elengedni magát, kapaszkodik vagy a re-
génybe, amelynek lehetôleg hû adaptációját akarja látni, vagy
abba, hogy az egyes jeleneteknek elôre elképzelhetô hosszuk van,
és ha valamelyik „túl” hosszú, vagyis hosszabb az elvártnál, akkor
az már rossz, vagy pedig elvárja egy színpadon látott figurától,
hogy lehetôleg egyazon szerep keretein belül maradjon, és ne lépjen
fel váratlanul mint valami más, de fôleg hogy ne vesse le a szerep
álarcát, ne mutassa meg saját magát, ne lógjon ki egy percre sem
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a „civil” a „profi” mögül, az csalódni fog. Az ilyen nézô egy idô
után, amikor már a forma belsô logikája meg az ötletek számának
végessége is ismétlésre készteti Castorfot, elkezd szenvedni. Ezt
nagyon jól el tudom képzelni. Sôt, láttam is ilyet. 

Pedig Castorf két dolgot nyilvánvalóan nagyon jól csinál, meg-
figyelésre és nézôi kitartásra érdemesen csinál. Az egyik: ahogyan
a színészeivel bánik, azaz ahogyan színészei „civil” és „színpadi”
személyiségét folyamatosan egymásba játszatja, azzal a kicsiny,
nem elhanyagolható trükkel, hogy a Castorf-színészek „civil” sze-
mélyisége szintén évek alatt egyfajta társulati létben formálódott
szereppé, és a szerepek, legyenek bármily mitikusak vagy klasszi-
kusak, a castorfi felfogásban állandóan valamilyen civil, köznapi
létezés ábrázolását követelik meg. A Mester és Margarita színlapján
a szerepnevek és a színészek neve közé egy „&” jelet biggyesztett
egy gondos kéz. Például: „Der Meister & Pontius Pilatus & Martin
Wuttke” – azaz egyrészt ô a Mester, aki írja a könyvet, másrészt –
és ez radikálisan jó és eredeti ötlet a rendezô-adaptátor részérôl –
ô az is, akinek irtózatosan fáj a feje, a készülô és elégetett könyv
egyik szereplôje, akinek az örökkévalóságba vetve egy nagyon ne-
héz döntést kell hoznia, mivel ô a Római Birodalom képviselôje,
tehát hatalomember, akit viszont a nem múló fejfájása, és az, aho-
gyan Ha-Nocrival, a názáretivel társalog, a történetmondás szub-
jektív oldalára helyez, tehát nem egyszerûen elszenvedôje, hanem
alkotója is a történetnek. Castorf azzal, hogy Wuttkéban (aki
egyébként zseniális Sztavrogin volt az Ördögökben, megvan
ugyanis az a képessége, hogy extrém, groteszk, szinte karikaturisz-
tikus játékot keverjen valamilyen becsületes és naiv attitûddel, ami
a démonikus dosztojevszkiji karakterekre jellemezô, a ritka kivéte-
lektôl eltekintve) egyesítette ezt a két szerepet, megváltoztat egy,
A Mester és Margarita-adaptációs – valljuk be, kissé közhelyes –
konvenciót, amelyben a szenvedô író és a szenvedô Jézus szoktak
azonosulni, és jelentôsen kitágítja a történet epikus és drámai te-

rét. A hatalom is része az emberi történetnek, nem egy rideg, külsô
pont. Igaz, de ez egy késôbbi történet, a film vagy élô közvetítés,
amelyben a regény elsô jelenetével találkozunk, élô közvetítés, pa-
ródia, az objektívre ráfröccsen a kádból a víz, amelybe Pilátus bele-
ül, hogy csitítsa fejfájását: a vásznon, amelyik a díszlet tetejére van
applikálva, aránytalanul hatalmasan és elevenen jelenik meg
Wuttke, a sztár, szemérmetlenül szenvelgô mimikával – annál ér-
dekesebb és leleplezôbb a kiégett Mesterben felfedezni ezt a haj-
dani, kudarcot vallott római politikust. 

A másik: ahogyan Castorf a térrel dolgozik. Igaz, ezeket a dolgo-
kat az ördöggolyókként egymásba épülô, mintegy futószalagon
sorjázó Castorf-elôadásokon tudjuk igazán jól tanulmányozni.
Van is egy komoly törzsközönsége Berlinben, amely visszajár a
Castorf-elôadásokra, és a nézôtéren – ezt a nagy sikerû Pension
Schöller: die Schlacht búcsúelôadásán láttam – a nézôk, mint kul-
tuszfilmeknél szokás, elôre mondták a poénokat, és hangosan
kommentálták az évek alatt kissé amortizálódott elôadást, jól
érezték magukat, sôt ki-be jártak. Szerencsém van, hogy láthattam
ezt az elôadást, mert egy egészen különös színpadi kollázs volt
Carl Lauf, Wilhelm Jacoby, valamint Heiner Müller szövegeibôl,
párhuzamosan zajló darabok vagy elôadások a színpadon, a leg-
váratlanabb asszociációkkal, mint egy Max Ernst-kollázson. Az
elôadás a Volksbühne újramegnyitásának negyvenedik évfordu-
lójára készült, és egy zenés vígjáték, valamint egy politikai para-
bola bámulatosan pofátlan keveréke, a Marthaler-iskola nyom-
vonalán, tele briliáns ötletekkel, és a követhetetlen cselekmény
grandiózus. 

Ami a futószalagot illeti, Castorf valóban túl sokat dolgozik;
pár éve a Ruhr-vidéki fesztivál mûvészeti igazgatását is elvállalta
(mostanra – szerintem szerencséjére – többé-kevésbé belebu-
kott, a közönség ott nem szerette, és idô elôtt leváltották, azt hi-
szem, munkajogi perekbe is bonyolódott velük, harcol a pénzé-
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ért), ez kétségtelenül elvékonyítja a formát, a belsô ismétléseket
túl átláthatóvá teszi. De ez a támadható pont más világklasszi-
soknál is látszik olykor. Bob Wilson, Peter Brook és a többiek
néha szintén beleesnek ebbe a hibába: az állandó jelenlét, igen,
az állandó mediális jelenlét kényszere (és az egzisztenciális kény-
szer) folyamatos produkálásra ösztökéli a sztárszínházren-
dezôket is. Castorf becsületére válik (nem is a becsületére válik,
hanem inkább arra vall, hogy eleve termékeny és nyitott mûvészi
módszert választott, dialogikus kapcsolatban van a közönségével
és társulatával), hogy nem égett ki, megôrizte egészséges infanti-
lizmusát, a provokáció képességét és azt, hogy becsületesen vá-
laszt igazán nehéz színpadi anyagot magának, amibe adott eset-
ben belebukni is dicsôség. 

A Castorf-színész nagyon sok mindennel foglalkozik a színpa-
don, azt is lehetne mondani, hogy sokoldalú: zenél, táncol,
vetkôzik, bonyolult és szenvedélyes mániákat hagy a színpadon
elharapózni magán, szabadon hagyja a libidóját, tisztán beszél –
ezzel a multifunkcionalitással szemben mégis kialakult egyfajta
egységes, megkülönböztethetô Castorf-színész, aki elsôsorban is
rendelkezik a nagyon gyors váltások képességével, ahogyan a
vitustáncból egy pillanat alatt elragadó és naiv ártatlanság bon-
takozik ki, avagy a szenvedély váratlanul jéghideg figyelembe
csap át, az iróniát fenyegetô és véres komolyság váltja fel, a szín-
padon randalírozó színész váratlanul pontos lesz, egyszerû, és el-
lenállhatatlanul ökonomikus minden gesztusában, gyors, rög-
tönzésnek tûnô gesztusok változnak idegtépô és hallatlan fe-
gyelmet követelô kötéltánccá. Mint egy bulin vagy a tôzsdén, ahol
látszólag mindenki egyszerre beszél, és érthetetlen, hogy üzletek
köttetnek, a pontos, fogalmilag nagyon is letisztult szerkezet

elintézi a cselekményt, miközben látszólag tombol az anarchia. 
Ami az elôadások tereit illeti: a színpadra állított üvegkasztni,

ami, mint egy Big Brother-adásban, belátást enged a színészek
„belsô” életébe (Bert Neumann Castorf állandó díszlet- és jelmez-
tervezôje; az üvegdoboz az a ritka eset, amikor egészen nyugodtan
copyrightolható valamely karakteres díszletelem, annyian átvették
már, legutóbb Alvis Hermanis az Éjjeli menedékhely-változatában),
a maga négyszögletes, geometrikus zártságával, üvegfalaival, átlát-
hatóságával egy még nagyobb és még üresebb térbe helyezôdik a
színpadon: két üresség fogja körül egymást. A játék jelentôs része
„bent” van, nem a csupasz színpadon, és ezt nemritkán kamera
közvetíti, nagyítja föl, többnyire kézikamera, a szubjektivitás bille-
néseit, képzûrjeit, kompozíciós bizonytalanságait is hozzáadva a
színpadi létezés tudatosan létrehozott billenékenységéhez. Ezál-
tal egy illuzórikus kint-bent jön létre, amit a videotechnika beemel
a nagyvárosok teljesen mediatizált közegébe. Mindenki mindig
látható, és a társulat igazi közösségként mûködik, nemcsak azál-
tal, hogy meghitten, ismerôsökként reagálnak egymásra, hanem
nyers fizikai létezésük is közösségként tételezôdik. Az Ördögökben
egy meglepôen mély vizû medence volt az üvegdoboz mellett, a tér
egy váratlan irányba bôvült, ezek a váratlan és kiszámíthatatlan
térbôvítések A Mester és Margaritában az elôadás elôrehaladtával,
ahogyan egybenyíltak a legkülönbözôbb dimenziójú terek: az ipari
kamerával figyelt elmegyógyintézet japán tömegszállodára emlé-
keztetô szûk és fehér doboza a hozzá tartozó tusolóval (felsô ka-
meraállás), a Júdeában játszódó epizódok tévéstúdióra emlékez-
tetô berendezése a jeruzsálemi panorámaképpel – amelyben jól
látszik a tapétaajtó körvonala, az ajtóé, amelyen át a színészek
majd az elôszínpadra lépnek –, ahol az utcai eseményeken meg-
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szokott mozgékony kameratechnikával dolgozik Castorf stábja, valamint a nagyvárosi
felhôkarcolók kivilágított ablakú makettjainak tere (lásd New York), valamint egy tényle-
ges padlásszoba a díszlet jobb oldalának tetején, amelynek az ablakán látunk be (ameny-
nyire belátunk). Maga a díszlet egy teljesen realisztikus üvegfalú kocsma (rajta az obligát
sirályok) egy mozgó vörös fényekkel keretezett szexmozi-kivetítô alatt, amelyhez csatla-
kozott egy lakásként is használható, elöl nyitott falú tér, benne biliárdasztal, kanapé, sütô
(vagyis ez egyszerre publikus és privát tér, a vendéglátóipari alegység konyhája, mindez
együtt). És mindennek a tetején egy vetítôvászon, az egész körül egy sín fut, de nem a vil-
lamossín, amelyik Berlioz professzor fejét vágja majd le, hanem egy  fahrt-sín voltakép-
pen, amelyik a cirkuszi attrakció közönséget is belekombináló felvételeihez szükséges,
valamint egy elmegyógyintézeti zabálás gyönyörû – hûtôszekrényfénnyel oldalról – meg-
világításához, amikor a két látószög – a „természetes” nézôi és a „mesterséges”, kamerán
át közvetített – invenciózus kombinációját élvezhettük. És a színpadi kulissza gyanánt
mindezt egy ezüstlamé függöny veszi körül, amely mögül felbukkannak, és amely mögött
eltûnnek szereplôk: a hideg ezüst fény jól kombinálódik a díszlet neonfényeivel. 

A zûrzavart fokozandó ennivalók is kerülnek a maguk különös állagában a színpadra:
egy rántotta érezhetôen odaég – a sátánnak megteszi –, egy baracklevet ráfröccsentenek az
üvegfalra, a hûtôbôl kivett ételek szétszóródnak a földön, az egyik szereplô mérgezést ka-
pott, haldoklik az ételmaradékok között, mint egy nagyvárosi hajléktalan a jéghideg utcán.
Azzal is kezdôdik az elôadás, hogy valaki ágyat vet magának a biliárdasztal alatt, bekúszik
alá, és elalszik. „I WANT TO BELIEVE” – ez van kiírva Coca-Cola-neonreklám helyett;
„Hinni akarok” – az egész problémakör filozófiai gyökere ez, hiszen akarni nem lehet a hitet. 

A Hontalan Ivánt játszó Milan Peschel beszorul a fehér köpenyes orvos és a fal közé
– a régi tréfára emlékeztet ez az orvos, akirôl nem lehet megállapítani, hogy nem beteg-e
–, kiforduló szemgolyója, ahogyan a kamera felé les, és minden szavát mérlegeli, koránt-
sem a sztálini idôkre emlékeztet, szorongása sem: ez mindenestül mai szorongás. Ber-
lioz levágott feje megjelenik mint Kajafás – „beszélô fejek”, a média szörnyû szülemé-
nye jelenik meg cselekményként –, Berlioz és Iván elsô beszélgetése egy pályaudvari res-
tiben két világmegváltó alkoholista csevegése, mindazon atavisztikus rángásokkal és
gondolatfutamokkal (ez nem Moszkvában, ez nyíltan és egyértelmûen a mai Berlinben,
az egyesített Berlinben játszódik), amelyek az ilyen beszélgetéseket kísérik; a rossz mû-
anyag székeknek is saját történetük van, ha úgy tetszik, dramaturgiai vörös fonálként
húzódnak végig az elôadáson. Henry Hübchent szeretném még kiemelni Woland (il-
letve Afranius) szerepében. Ez a Mick Jagger-ien kortalan színész – aki nemrég Stanleyt
játszotta a Castorf-féle A vágy villamosában – elképesztô természetességgel létezik a cas-
torfi kozmoszban, minden mozdulatával igazolja annak létezését és érvényességét. Nem
fenyegetô és nem gonosz, a démonisága inkább a narkózisra emlékeztet, mintha kis tár-
saságával – akik, midôn a bálra készülnek, valamely Georg Grosz-festményt idéznek
méreteikkel és fizimiskáikkal (ami maga töményen a tízes–húszas évek Berline) – éppen
valamilyen kokainpartiról jönne, vagy oda készülne: az egészet vizionálni képes, mint
azokat a legyeket, amelyekkel az ördögkompánia hatalmasan jóllakik – ha már nem ma-
radt a megégett rántottából. Hübchen szárazon és pontosan játssza a világesemények
véletlenszerû káoszában és egyidejûségében eligazodó hatalmat, megszemélyesít valami
tökéletesen személytelent, anélkül hogy valamely típusra, vállalkozóra, mûvészre vagy
politikusra emlékeztetne. Az is lehet, hogy a rendezô saját lelke legszemélyesebb voná-
sait kölcsönözte neki, maró öniróniával. A rózsák háborúja-feldolgozásban figyeltem fel
erre a színészre, aki réges-régi Volksbühne-sztár – tökéletesen át tudta menteni (a szó
legjobb értelmében) mindazt, ami a keletnémet (és keletmagyar) színházban olyan érde-
kes volt: nevezetesen hogy önmagában, mint valamilyen ikon is jelent valamit, a nép
szócsöve, ha úgy tetszik, a színpadon, aki a sorok között üzen, és ugyanakkor hibátlanul
integrálódott a szép új világba, valóságos hedonistaként élvezi a szabadságot, élni tud
vele, de egy másodpercig sem kritikátlan a (teszem: mai német) vérvalósággal szemben,
látja a förtelmességeket is. A kelet-európai színészek idôsebb (hatvan fölötti) generá-
ciója hozzá hasonlóan valami különös kegyelmi állapotban leledzik, a tehetségesebbje
valóságos ajándékot kapott a sorstól: puszta létezésével, mimikájával meg tud jeleníteni
egy skizofrén helyzetet. Igaz, nem mindenki tud élni ezzel az adottsággal. Hübchennek
irtó nagy szerencséje volt Castorffal. 

Egyszóval mesteri elôadás a Margarita. Fogást és kifogásolnivalót nyilván lehet találni
rajta, fôleg a második résztôl fogva, amikor az elôadás ritmusa meg-megtorpan, és elég
terjengôs és széttartó lesz, és már nem mindig viseli el saját asszociációs tartományait,
habár hatalmas tûzijátékokat látunk közben. Hozzáteendô, bár nem mindenkinek tûnt
fel, hogy Budapesten ugrott be az elôadásba az egyik fontos szereplô, a Margaritát játszó
Irina Kastridis, akinek látszólag könnyû a dolga, valójában a puszta bátorság és csinos
test nem elegendô ahhoz, hogy végig is tudja csinálni, és Irina Kastridis hôsiesen birkó-
zik a szereppel. Szóval szabad és lehet is kötözködni ezzel az újabb Castorf-teremt-
ménnyel, de tudja az ördög, hogy mit nem lehet rajta szeretni. 

égóta szeretnék olyan orosz ihletésû da-
rabot látni színpadon, amelyben nincs

szamovár, ikon, orosz lélek és hasonló relik-
viák. (Nem mintha ez garancia lenne egy jó
elôadásra.) A mára kiüresedett színházi iko-
nográfiától és a vele járó tehetetlenségi erôtôl
minden színrevitel – még az orosz is – nehezen
szabadulhat, holott ezek akadályozzák a legin-
kább, hogy mainak, jelen idejûnek érezzük
ôket. Frank Castorf színházában effélétôl nem
kell tartani. Castorf sokadik orosz regényadap-
tációját készíti, a Bûn és bûnhôdés elôtt szín-
re vitte a Megalázottak és megszomorítot-
tak, A félkegyelmû és az Ördögök címû Dosz-
tojevszkij-mûveket, valamint Bulgakov A Mes-
ter és Margaritáját. A több mint másfél évti-
zede általa vezetett Volksbühnében megrendezett
Bûn és bûnhôdésben egyetlen orosz „idézet”
fedezhetô fel: egy csótány, amely a nyitó jelenet-
ben egy tányéron mászkál. A csótány a XIX.
századi orosz irodalom „fôhôse”, nemcsak a
lepusztult, szegény Oroszország háziállata, de
az ember rokona, sôt szimbóluma is: „ô” a tö-
meg, a „nép”. A csótány aztán a XX. század
elejének irodalmában is feléled; meglehetôsen
konkrét és hírhedt lakója a mindenkori moszk-
vai, pétervári bérházak lakásainak. Castorfnál
azon a tányéron mászkál, amelyrôl két sze-
replô hamarosan hatalmas csülköket töm ma-
gába, hozzá böfögve issza a sört, zabál, és köz-
ben beszél, vitatkozik, ordít, csorog a száján a
zsír, kifordul belôle a falat, s amikor teletömte
magát, az egészet kiokádja. Mindezt – csótá-
nyostól, csülköstôl – nagyon közelrôl látni. Po-
fájukat a pofánkba. A szereplôket élôben ka-
mera veszi, vetíti ki. 

Nincs már közel és nincs már távol Cas-
torf színházában. Láthatunk színpadán
bérházat, több emelettel, szobával, lépcsô-
házzal, de látunk teljesen lehatárolt tere-
ket, kis ablakos konténereket is – a kamera
(egyszerre több!) bárhova behatol, hatal-
mas premier plánban mutatja a közel ho-
zott világot: arcot, szájat, csótányt, hányást,
gyilkosságot, macskanyúzást, meg ami
még itt elképzelhetô. Nem a perspektíva-
váltások képessége – az élô színház és az
élô kivetítések nagyjából egyenlô aránya –
teszi hatásossá ezt a színházat, hanem a
színész arcának, az ember fizikai, biológiai
létének ez a közvetlen, olykor már sokkoló
felnagyítása.

Bert Neumann színpadképe meghatá-
rozza, és elsô pillantásra felismerhetôvé
teszi Castorf elôadásait. Ez a többemele-
tes, zegzugos modern bérház a Péterváron
játszódó regény (amúgy ma is valóságosan
is létezô, meglehetôsen lepusztult és csótá-
nyos) lakóházának mai változata. A másik
„épület” – Castorf elôadásainak állandó
díszleteleme – egy konténer: egyik fele egy
prostituált „munkaszobájaként” van be-
rendezve és mûködtetve, a másik egy alig
leplezett vágószoba, ahol számítógépen
mixelik a kivetített képeket. A színpadi vi-
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