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LE SACRE DU PRINTEMPS, 

COMPOAGNIE HEDDY MAALEM

Ha terveztek volna csillárt a kevésbé impozáns, inkább funkcio-
nális Het Muziektheaterbe, azon is lógott volna az amszterdami
közönség az algériai születésû francia koreográfus kizárólag fekete
bôrû (Maliból, Beninbôl, Nigériából, Szenegálból és Guadeloupe-
ból származó) táncosokból álló társulatának három elôadásán.
A Sztravinszkij zenéjére komponált 2004-es produkcióról Maa-
lem jegyzi meg a mûsorfüzetben: az elôadás „nem csupán a rit-
musról szól, hanem egy impulzív struktúráról, a növekvô erôszak-
ról, az el nem fogadásról”, azaz ugyancsak a jelen világ eseménye-
ire reflektál, még ha örök témák jelennek is meg az óriási színpa-
don (férfi-nô viszony, csábítás-elhagyás, falkatörvények, hatalom
stb.). A produkció követi a zene diktálta tételes központozást – a
fôbb tételek között Sztravinszkij zenéjét hangeffektnek, sôt zörej-
nek nevezhetô néhány perces hangsorok szakítják meg. Ezek alatt
az épp színen lévô táncosok (szólók és három-négy táncos együt-

tesei váltakoznak) a mozdulatlanságig lecsupaszított jelenlétükkel
erôsítik fel az óriás kivetítôn látható színes bôrû kisfiú képének
elementáris hatását (fotók: Benoît Dervaux), vagy a tablóból való
el-elmozdulásokkal követik a fekete kétkezi munkás egy munkafá-
zisát véget nem érôen ismétlô képsorozatát. Szép és kidolgozott
számok ezek. Mintha az elôadók léte forogna kockán – a teljesí-
teni akarás arckifejezésével valóban megszületik a bámulatos
energiákat felemésztô produkció.

Bármennyire európaiként szocializálódott is az ember, ha tizen-
öt színes bôrû táncost lát a színpadon (akik között éppúgy talál
pocakos-kopasz negyvenes táncmûvészt, mint kecsesen vonzó
fiatal balerinát), akaratlanul is részben az egykori kizsákmányo-
lásra s a kultúrák közötti, áthatolhatatlannak érzett különbségek
okozta újkori feszültségekre asszociál. A kivetítôn megjelenô meg-
rázóan egyszerû képek, illetve a világ innen nézve másik felérôl
származó táncosok expresszív és minden falat leromboló biztos
tudása és energikus mozgása a hollandokat (és mindenkit) újra
csak arra figyelmeztethet: kulturális különbségek ide vagy oda, az
ember – élni akar. 
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Brutálshakespeare 
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lmomban sem gondoltam volna, hogy színházkedvelô, komoly felnôttek többsége nagyot nevet a színpadon megjelenô férfi nemi szerv 
látványától. A Dood Paard Zomernachtliefde (Szentivánéji álom) címû elôadásán azonban ez történt, s magam is a kacagók között

voltam. Ám ez nem a nézôtéren feszengô középiskolai osztály „meztelen a bácsi”-kuncogása volt: maga a Szerelem váltotta ki, ez a ronda
betegség, mely a társulat értelmezésében olyan brutális, mint a csupasz hímvesszô látványa a színpadon. 

Az 1993-as alapítású amszterdami Dood Paard, mely mind-
össze négy állandó tagot számlál (Kuno Bakker, Manja Topper,
Oscar van Woensel és Gillis Biesheuvel), a nevében („döglött ló”)
hordozza azt a kíméletlen leleplezôkészséget, amellyel az emberi
gyengeségek felé fordul. Elôadásaik láttán a nézônek az a benyo-
mása támad, hogy az élet valójában a halál elôtti hosszú pillanat,
„mindennapossá vált abnormalitás”. Ebben a szellemben alakí-
totta ki a társulat a Shakespeare STOCK címû elôadás-sorozatot,
melyet a 2005/2006-os évadban játszik Hollandia-szerte. E cso-
korban (STOCK) a Szentivánéji álmon (2005) kívül a vérontással
terhes római tragédiák, a Titus Andronicus (Titus, 1997), a Julius
Caesar (J. C., 1991) és a Coriolanus (2001) láthatók. 

A válogatás tükrözi a társulat pesszimizmussal és végletekig fo-
kozott cinizmussal jellemezhetô attitûdjét, mely az elôadásokban
a csúf és a groteszk esztétikai kategóriáinak uralkodásával valósul
meg. A Zomernachtliefde például megkettôzi a kézmûvesek bur-
leszki esetlenségét azzal, hogy Kalét („kopasz”), azaz Zubolyt
szimultán játssza a két színész, Kuno Bakker és Rutger Kroon –
így persze Pyramusból is kettô van. Emiatt a jelenet nemcsak ön-
magában, hanem duplán komikus: Thisbe a két Pyramus közé
szorulva – praktikusan – el tudja játszani a Fal és a Lyuk (!) sze-
repét is, majd Pyramus szörnyûséges haláltusáját szó szerint
sztereóban élvezhetjük. S mintha nem lenne kellôképpen ocs-

mány és kínos az eredeti szöveg szerint a Zuboly nyakára kerülô
szamárfej, a kézmûves(ek) csúf testi elváltozását itt a nadrágjuk-
ból kikandikáló hímvesszô(jük) jelzi. Ám az obszcenitást még
ezen a ponton is lehet fokozni. Titánia és Kale szerelmi jelenete
alatt teljes sötétség van a színpadon, és a tündérkirálynô – a sza-
márfülek simogatása helyett – a kézmûves(ek) testére erôsített
hatalmas szamár-hímtago(ka)t keni be foszforeszkáló anyaggal.
A szerelem tehát – hiszen Titánia szerelmesnek hiszi magát –
obszcén és brutális.  

A Titus a shakespeare-i (vagy nem shakespeare-i) zsenge egyik
lehetséges mai olvasatát kínálja. Az olykor motiválatlan gyilkos-
ságok és a halottak aránya az életben maradt szereplôk számához
képest már önmagában abszurd; a társulat ehhez még jó adag
groteszkséget is hozzátesz. Az embert primer ösztönei vezérlik,
mintha alapvetôen rossz lenne, az elôadás ugyanis még a gyermeki
tisztaságot is elvitatja. A szereplôk úgy öldösik egymást, ahogy az
óvodások az akciófilmeket utánozzák, feltartott kézzel és tyútyú-
tyú-hangokat kiadva lövöldöznek. Áron és Tamora fattya az elô-
adásban sötétbarna játék mackó. Chiron és Demetrius igazi hü-
lyegyerekek, Lavinia meggyalázásához hatalmas, fekete parókát
vesznek fel, és Beavis és Buttheadként nyerítenek. A J. C.-ben ezt
a gyerekességet az összeesküvôk képviselik, amikor Brutus házá-
nál vérfarkas-, medve-, rémpofa-álarcokban bukkannak elô az
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oszlopok mögül. (A nagy formátumú Brutus persze nem visel álarcot, ô csak az utolsó
lökést adja meg – a történelmet valójában az olyan röhejes alakok irányítják, mint a foly-
ton integetô, hajbókoló, gyenge vicceket elsütögetô Cinna.) 

A Julius Caesar és a Titus Andronicus természetesen aktuálpolitikai jelentést kap a Dood
Paard elôadásaiban – bántóan konkrét kiszólások nélkül. Ezért rövidült az elôbbi címe
monogrammá – a színlap fel is sorol néhány lehetséges megoldást, melybôl mindenki a
saját ízlése szerint válogathat (Jézus Krisztus, a focista Johan Cruyff, a zenész Jimmy
Cliff, Joan Collins színésznô, John Cleese [Monty-Python], Jimmy Carter és Jacques Chi-
rac, s a lista még bôvül néhány népszerû holland közéleti személyiséggel). Az elôadásban
egyébként is feltûnôek a (holland) polgári létre utaló elemek: a színpadon oszlopok he-
lyett hat darab hatalmas, függôleges Heineken-zászló leng, Cassius homofób, a rómaiak
mézesmázos modorban tárgyalják ki az idôjárást, és az összeesküvés részleteinek megbe-
szélése a multik meetingjeit idézi. A merénylet mind a gyilkosok, mind az áldozat részérôl
antiheroikussá, meghalni hagyássá értelmezôdik át: Brutus és Cassius nagy fekete nejlont
ragaszt a padlóra, Caesar maga önti rá és keni szét rajta a sampont, az összeesküvôk pe-
dig, a korona átadása helyett, a szônyegre lökik. Casear, mint egy rajzfilmfigura, hosszú
percekig kalimpál lábával, kinyújtja kezét, de nem ragadja meg senki – a politika csúszós
terep. A Titus még inkább kiemeli a politika hátterében játszódó embertelenséget. A hata-
lomhoz közel állók bármit megtehetnek, s kegyetlenségüknek csak képzeletük szab határt.
Demetrius és Chiron, Tamora rosszcsont fiacskái jó heccnek találják Lavinia meggyalázá-
sát és megcsonkítását. Szörnyû tettük elôtt brutális rapzenére melegítenek: „yeah torture
motherfucker what torture nigger what…” – és még a legfinomabb részletét idéztem. 

Az elôadások nyelvezetében az angolnak különleges, eltávolító szerep jut. Titus például
véres bosszúja elôtt angolul foglalja össze a tragédia cselekményét – vagyis felsorolja a
családja tagjaival megesett válogatott kínzásokat és halálnemeket. (A Dood Paard egy
1997-es elôadása, a MedEia a világnyelv funkcióira reflektál: teljes egészében egy angol
középhaladó tankönyv szintjére lebutított nyelvezeten folyik, s a szerelem közhelyeit idézi
fel songok formájában.) A Titus és a Zomernachtliefde szövegét itt-ott a holland szórendbe
ágyazott angol szavak tarkítják. A társulat egyébként mindig saját szöveggel dolgozik,
legyen szó kortárs vagy klasszikus darabról: a Shakespeare-STOCK elôadásaiban is a Dood
Paard két tagjának, Kuno Bakkernek és Manja Toppernek új fordítását használták.  

Mindez feltételez egyfajta munkamegosztást, a társulat azonban hangsúlyozza, hogy
mindenki egyformán vesz részt egy-egy elôadás elôkészítésében. Nincs se rendezô, se

dramaturg, csak színészkollektíva; s a szí-
nész nem egy rendezôi pre-koncepció vég-
rehajtója, hanem maga is színházcsináló.
Hierarchiának az elôadásokban valóban
nincs nyoma, a fô- és mellékszerepek ugyan-
is teljesen összemosódnak, mert az összes
színész végig a színpadon van, és mindig
mindenki játszik – valakit. A Coriolanus
mintegy húsz szerepét mindössze öt szí-
nész adja, a Titus a nemekre sincs tekintet-
tel: Laviniát elôször Gillis Biesheuvel, majd
Sara De Roo alakítja.

Külön jelentést hordoz ez a „szereposz-
tatlanság” a Zomernachtliefdében, ahol tel-
jes a káosz: Manja Topper például Hippoly-
taként indul, és Titániaként folytatja, de
idônként ô szólal meg a Hermiaként kezdô
Maartje van den Brink helyett is. Gillis
Biesheuvel általában Demetrius és néha
Spookje („rémecske, kísértetecske”), azaz
Puck. Rutger Kroon a játékidô nagy részé-
ben Lysander, ritkábban Oberon. Kuno
Bakker az elsô jelenetben Egéusként jelenik
meg, majd meglepô módon Lysander (!) és
Oberon szerepét veszi át. Teljes a zavaro-
dottság még abban a nézôben is, aki a
Szentivánéji álom folyamatosan átalakuló
szerelmi sokszögeivel tökéletesen tisztában
van. Az elôadás éppen ezt a zavarodottsá-
got használja ki: ez az összevissza burjánzó
szerepkavalkád ugyanis elvonja figyelmün-
ket a klasszikus történet már önmagában is
kibogozhatatlannak látszó szálairól. És azon

Kuno Bakker és Rutger Kroon a Szentivánéji álomban
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a ponton, amikor követhetetlenné válik,
hogy ki kit játszik – és hogy éppen kit üldöz
a szerelmével –, felerôsödik annak a tény-
nek a jelentôsége, hogy az emberek úgy vál-
togatják szerelmeiket, mint szultán az
ágyasait, semmibe véve azt, akinek nemré-
gen még hûséget esküdtek; és hogy buja
vágy kergeti egy ágyba a legkülönbözôbb
teremtményeket. Mindez az igaz szerelem
nevében történik – elvégre az összes szerel-
münket igaznak érezzük.  

Az elôadás minden eleme tükrözi tehát
azt az egységes koncepciót, melyet a társu-
lat tagjai egészében magukénak éreznek,
hiszen az elôkészületi munkák során min-
den döntést közösen hoznak meg. Kizáró-
lag olyan kortárs holland szöveggel dol-
goznak, mely kifejezetten az alkalomra író-
dott. A szerzôvel elôször megbeszélik a
darab fôbb elemeit – témáját, szerkezetét,
nyelvezetét –, majd elsô részének elkészül-
tével újra összeülnek. Az író a megbeszélés
alapján született új ötletekkel folytatja
munkáját. Amennyiben klasszikus szöveg
elôadására készülnek, a társulat megegye-
zik egy alapgondolatban, melybôl kifejtik a
darab egyik lehetséges értelmezését –
Manja Topper és Kuno Bakker csak ekkor
fog neki a fordításnak. 

Amint kész a szöveg, nagyjából feloszt-
ják a szerepeket, és elkezdôdnek az olva-
sópróbák, melyek szinte a premierig tarta-
nak. Igazi próbákról a Dood Paard eseté-

ben valójában nem beszélhetünk, mert szerintük közönség nélkül nem lehet játszani.
Egy-két nappal a bemutató elôtt felállnak ugyan az asztal mellôl, és a kész díszletek között
próbálnak, de a színpadi mozgást még ekkor sem tervezik meg: a földön üldögélve vagy
fel-alá járkálva játszanak. Az igazi próbák tulajdonképpen az elsô öt elôadás alatt zajla-
nak, amikor már a közönség reakcióját is beépíthetik elképzelésükbe, melyen improvizá-
ciókkal igazítgatnak. A társulat ezt az elsô öt elôadást tartja a legnehezebbnek, egyben a
legsikerültebbnek is, hiszen ekkor még nagyon kreatívak, frissek, míg a késôbbiekben elô-
fordulhat, hogy új ötletek helyett bevált sémákat alkalmaznak.   

A Dood Paard arra törekszik, hogy minden elôadás beteljesítse a színházi történés hic
et nunc egyediségét és megismételhetetlenségét: a társulat egy bizonyos darabot egy bizo-
nyos estén egy bizonyos színházi térben játszik. (Hozzátenném, hogy egy bizonyos kö-
zönségnek.) Az improvizációk frissességétôl áthatott, rendkívül intenzív és élô színpadi
jelenlét mindenképpen továbbgondolásra késztet, és ehhez járul a hagyományos értelem-
ben vett teátrális hatásra való rájátszás. A folyamatos szerepcserék megbontják a megszo-
kott színházi rendet: mintha a szerepek kísértetekként járkálnának a színpadon, s bárme-
lyik színész alakját felölthetnék – de mindegy is, hogy ki játssza Hippolytát vagy Laviniát,
amíg a kollektívát összekovácsolja a közösen kialakított koncepció. A Dood Paard reflek-
tál a mai színháznak a történetmeséléshez való viszonyára is. A Zomernachtliefde szerep-
kavalkádja addig bogozza a szálakat, míg végképp elveszítjük a fonalat. A Titus pedig egy-
szerûen lelövi a poént, amikor az elsô percekben egy színész a 77 híres dráma modorában
kivonatolja a darab cselekményét, és eljátszik a kortárs színházban funkcióját vesztett
szerzôi instrukcióval is. Sara de Roo felmondja az eredeti szöveg színpadi utasításait, ám
a színészek még csak véletlenül sem azt teszik, ami „írva van”. 

A színpadi jelenlét intenzitását és a színész önfegyelmét (kiszolgáltatottságát) fokozza,
hogy soha, senki sem bújhat a színfalak mögé – még átöltözéskor sem. Ennélfogva a
Dood Paard-elôadások megszokott kelléke valahol a színpadon egy nagy ruhakupac,
melybôl a színészek folyamatosan válogatnak. A kosztümök állandó cserélgetése pedig
nem a hitelességet célozza, hanem többletjelentést hordoz. A Zomernachtliefdében az öl-
tözködés egy folyamat része, és sajátos keretbe foglalja a darabot. Amikor a nézôk elfog-
lalják helyüket, halkan szól a nászinduló, és a színészek köznapi, makulátlan fehér ruhá-
ban sorakoznak a színpadon. Majd idônként lecserélnek egy-egy ruhadarabot, a hófehér
inget, nadrágot vagy szoknyát egy nagy szennyeshalomba dobják, s mindig valami feketét
vesznek fel helyette. Így az elôadás végén, amikor a színészek újra felsorakoznak – a vol-

Sara de Roo a Titusban
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taképpeni esküvôn –, temetôi a hangulat. A Titusban derékig érô
ruhakupacból válogatnak a szereplôk – gyilkosság után mindig új
inget húznak, gyakran le sem véve az elôzôt.  

A jelmezek tehát rendkívül egyszerûek, azonban a velük való já-
ték korántsem az. Ugyanez vonatkozik a díszletre is, melynek elsô
látásra amatôr színházi, self-made jellege van. A Titusban a színé-
szek egy csomó kopott kárpitozású fotel és szék labirintusában
jönnek-mennek. A nappaliszerû színpadon az ülôalkalmatossá-
gok nincsenek szembefordítva egymással, így ha a szereplôk leül-
nek, teljesen elszigetelôdnek, hiszen sosem látják partnereik arcát.
A székeken és a foteleken kívül – a nappali kellékeként – mind-
össze egy tévé látható, kimerevült képe békés családi vacsorát mu-
tat – finom utalásként a darab végi traktára, melyen Titus saját
gyermekeit eteti meg anyjukkal, Tamorával. A J. C.-ben a Heine-
ken-zászlók játszanak univerzális szerepet: szolgálnak oszlopok-
ként, házfalként, az összeesküvôk rejtekeként és frontvonalként.
Ezenkívül csak egy lóca, valamint egy öreg, rozsdás szélgép látható
a színpadon, amely természetesen mindig a legmegfelelôbb pilla-
natban indul be, például Marcus Antonius híres monológja végén.
A Zomernachtliefde összes díszlete egy hûtôszekrény – melyben a
színészek ruhákat és különbözô italokat tárolnak (Lysander/De-
metrius sörrel-borral próbálja engedékenyebb hangulatba hozni
Hermiát/Helénát) – és a világot jelentô deszkák. Ezek eleinte kerí-
tésként magasodnak a szereplôk mögött. Titánia és Oberon vesze-

kedése után a színészek egyenként döntik fel a léceket, és a szín-
padból kinô egy másik színpad, melyen láthatóvá válik egy felirat
is: AUTIFUL YOU ARE SO BE (kb. NYÖRÛ VAGY ANNYIRA
GYÖ).

Az elôadásban mindössze a közismert, elhibázott dalszöveg-
részlet szól a szépség esztétikai kategóriájáról – semmi sem tö-
kéletes, ahogy a szerelem, a nô, a színházi este, sôt a nézôk
sem. A közönség is nevetségessé válik: az elôadás vége felé a szí-
nészek egyszer csak elhallgatnak, a beálló csendben egyre nagyobb
a feszültség, míg végre néhányan bizonytalanul tapsolni kezdenek
– és a játék persze folytatódik. 

Annak ellenére, hogy a nézô ilyen könnyen „becsapható”, a
Dood Paard természetesen bízik abban, hogy elôadásaik a közön-
séget felelôsségteljes gondolkodásra késztetik. Kiindulópontjuk
szerint a színház beszélgetés a színészkollektíva és a nézô között
– s a társulat nem kész válaszokat kínál, hanem kérdéseket tesz
fel. Hogy ez az aktus milyen fontos a közönséggel való kommuni-
kációban, a Zomernachtliefde színlapjának tizennégy kérdô mon-
data mutatja – többek között ilyenek: Vajon Theseus tényleg sze-
relmes Hippolytába? Csinálta „azt” Oberon Hippolytával? 

A közönség a válaszokat az elôadás után önmagában hivatott
megtalálni, a társulat erre csak lehetôségeket kínál. Avagy Kuno
Bakker szavaival: „Mi csak a hozzávalókat adjuk. Gondolkodnod
neked kell.”

Manja Topper a J.C.-ben 
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