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mûvészet nem más, mint túlzás és torzítás” –
ezt a Kertész Imre-idézetet választotta mottójá-

ul az idén a fesztivál. S ha túlzás és torzítás, akkor a va-
lóságnak legfeljebb igen-igen görbe tükre. A mottó azt
sugallja, mintha e fesztiválon csak mûvészetrôl gon-
dolkodnának, pedig a rendezvény tizenhat elôadása –
akarva és tudatosan – egy sor állítást fogalmaz meg a
világról és a színházról – a kettôrôl együtt és egyszerre
–, amelyek alapján, teszem azt, egy marslakóban
nyugtalanító kép alakul ki e bolygóról és lakóiról.
A fesztivált biztos kézzel válogató kiváló dramaturg
pontosan tudja, mit akar: szembesíteni a Keletet a
Nyugattal, lengyelt a lengyellel, az emberi szabadságot
a sokféle börtönnel, a nôt a férfival, a férfit a férfival, s
végül a színházat önmagával és hagyományaival, s
mindezt impozáns alkotók névsorából állítja össze
(ami a külföldieket illeti, idén több a zavarba ejtô pro-
dukció, mint két vagy négy éve). Magyar résztvevô
nincs (ezt tekinthetem véleménynyilvánításnak).
Mindenesetre Wrocl/awban, a dialógusról elnevezett
fesztiválon még mindig egyszerre gondolkodnak létrôl
és színházról, pontosan ötvenedik éve. 

Az elsô megfogalmazott állítás 

a szabadságról

szól. Az ifjú lengyel titán, Jan Klata Oreszteiája után
rögtön kezdôdik a genti Nemzeti Színház Az élet álom-
elôadása. Johan Simons sokadik rendezését látom
(egyik sem járt Magyarországon), és régóta kerülge-
tem a kérdést, mi annyira vonzó a flamand színház-
ban, hiszen a forma aligha rendkívüli. Most, lengyel,
amerikai, orosz produkciókkal egy csokorban nézve,
úgy hiszem: a szabadsága. A színészé, a nézôé, és fô-
ként az egész, történô világé.  

De elôbb mindenképp szólni kell – ha már a lengye-
lek oly fontosnak tartják ôt – Klatáról és a szabadság
hiányáról (harmadik produkcióját látom, A revizor és a
Gépnarancs után, és egyre kevésbé tetszik). Klata ke-
ményen ideologikus színházat csinál, s ez az ideoló-
gia: a Rosszé, így nagybetûvel. Nem érdekli, milyen
motivációk, miféle világrend és erkölcs van Aiszk hü -
losz tragédiájában, a történet sem fontos, címszavak-

ban – címképekben inkább, mintha az internetrôl ösz-
szevadászott volna egy szinopszist – ledarálja, mert el
akar jutni a lényegig, ez pedig: Oresztész ölt, Klü -
taimésztra ölt, Élektra ölt – és bûnt elkövetni: öröm.
Klata a Bûnt ünnepli, a Rosszat, mert úgy véli – és ezt
a nézetet kényszeríti a nézôre –: az ember egyetlen
boldogsága a Rossz elkövetésében való fürdôzés.
Apollón, az új kor istene a popsztár Robbie Williams
képében jelenik meg, elénekli egyik slágerét, mely – fi-
gyelem! – az otthonról és a szeretetrôl szól. Klata vi-
szont a színészi játékot, a nézôi választás szabadságát
és minden egyebet diktatórikusan alárendel annak a
meglehetôsen kiúttalan dogmatikus gondolatnak,
hogy nincs nagyobb örömünk, mint… – de hiszen már
elmondtam.  

További, meglehetôsen egyirányú gondolatok szol-
gálatába állított elôadásokat is láttunk: egy amerikai
Nórát, ahol a nô szabadságát veszejtik el, A revizor
orosz produkciójában ugyancsak egy „konzept” van
(ahogy a németek mondják): a sáros, bigott Orosz -
ország képe. És lám, az amerikai és az orosz elôadás
után izzik fel a szakmai beszélgetés, a ránk kényszerí-
tett ideológiák nem engedik, hogy válasszunk, hogy
beszélgessünk, hogy meghallgassuk egymást, csak
hogy tiltakozzunk és lázadjunk… És az emberi sza-
badságról indít majd vitairatot a német Három nôvér –
a mûvészet finom ellentmondásaival és a nézôi vá-
lasztás tiszteletben tartásával. Ha a marslakót kérdez-
ném arról, hogy szerinte hol van ma szabadság, azt vá-
laszolná: a világnak egyetlen szabad pontja van, s az
néhány flamand kisváros. Meg tán egy ír falu. Mert
ideológiáktól terhes a szabad Amerika és a nagy, fel-
szabadult Oroszország is, a németeket pedig a múlt
tartja fogságban…

Az élet álom a szabadság darabja: a választás szabad-
ságáé. A fogva tartott fiú és kétszeres valóságra ébre-
désének története – mi sem alkalmasabb arra, hogy az
emberi döntések lehetôségérôl beszéljünk. Johan
Simons egy hosszú-hosszú térbe tereli színészeit, ahol
mindenki folyamatosan együtt van, kint is, bent is
(a régi, üzemen kívüli wrocl/awi filmgyárban va-
gyunk). Hangsúlyozottan színházi tér ez, hangsúlyos a
játékhelyzet is. Simons legjellemzôbb védjegye a szí-
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nész szabadsága. A színész min-
den élettapasztalatát, egész addigi
létének sûrítményét beleépítheti
szerepébe, személyiségének teljes-
ségével lehet jelen, mégis: amit fel-
fed magából, nem a teljes megmu-
tatkozás, a lelkek legmélyére való
hatolás, nem kell levetkôznie, mert
a szerep és a színész között jó
arasznyi, ha nem kartávolságnyi ûr
van, az azonosulás tehát nem jelent
tökéletes összeolvadást. Az ered-
mény: szabad, meglehetôsen imp-
rovizatív játék, amelybe sokféle
gesztikus, mimikai elem, erôs fizi-
kai színházi akció is belefér, hiszen
a szabadság hiányát a test tudja
megmutatni a legjobban; ebben a
fizikai színházban jelen vannak az
elemek: a víz, a föld. És a játékot
egy partitúra, egy zenei szerkezet
tartja kordában-keretben. Kétsze re -
sen is: egyik eleme a szöveg, amely
a szabad játék ellenpontjaként ki-
emelten fontos, a beszéd tagolt és
emelkedett, retorikus, s ha nem ér-
tem is a flamand ékesszólást, szug-
gesztív, magával ragadó. A másik a
tényleges, a zenei partitúra. Egy vo-
nószenekar a színpadon végigmu-
zsikálja az elôadást (Peter Ver-
 meer s ch eredeti barokkos-kortárs
zenéje) – olykor egy kontratenor is
eldallik a király és az udvar kedvére
néhány áriát, a zenei szerkezet így
válik a történet szerves részévé. Ez
a zenei-szövegbeli fegyelem, szigor
teszi lehetôvé minden egyéb – a já-
ték és a nézô – szabadságát. 

Simons fontos dramaturgiai vál-
toztatásokkal él, elôször is színre
hozza a halott anyát, aki nem tud
ugyan beleszólni az események fo-
lyásába, de mint rezonôr és támasz
jelen van. Segismundo, az apja fé-
lelme miatt börtönbe zárt fiú elsô
ébredésekor még ôrjöng és gyilkol
(itt bábokat öl, a rendezô ezzel is
megszelídíti a vérengzést), máso-
dik visszatértekor viszont az em-
berséget választja, minthogy úgy
véli: ha vannak diktátorok, lehesse-
nek emberek is. Simons visszaállít-
ja a családi közösséget: az apát, aki

FENT: Nóra (Mabou Mines, New York)

KÖZÉPEN: Az élet álom 
(Nemzeti Színház, Gent) 

LENT: Angyalok Amerikában 
(Teatr Rozmaitości, Varsó) 
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szabadon engedi fiát, a fiút, aki
meg bocsát, a halott anyát. Világá -
nak láttán igazolva érzem Diderot
szavait szabadság és erkölcs össze-
függésérôl: „Számomra [a szerzô]
stílusának szabadsága szinte ga -
ran cia erkölcseinek tisztaságára
nézve” – mondja a Minden min d-
egy Jakabban. Mert ez a flamand
elôadás (ahogy a többi flamand is)
a normalitást keresi, az élhetô,
nor má lis, emberséges világot. Ke-
ve sen teszik ezt ma – ez is le nyû -
göz benne. (A fesztiválon is rajta
kívül csak még a német Há rom
nôvér, de az nem adta meg a ráta-
lálás örömét.) 

A nézôi szabadság pedig nem
más Simonsnál, mint a választás
lehetôsége: ô nem akarja megvál-
toztatni, átformálni a nézôt, de
hagyja, hogy részt vegyen a hang-
súlyozottan színházi játékban.
Olyan színpadot teremt, amelyen
szimultán történik minden – akár-
csak az életben, sok fókusszal –, és
maga a nézô választja ki, hogy mit
néz, a drámai mozzanatot vagy a
humoros ellenpontjait, kieshet, el-
kalandozhat, jelen lehet. A színé-
szek együtt vannak, a közösség –
család – megalakításának együttes
örömében, de fél szemük mindvé-
gig a nézôn: mint akik tudatában
vannak annak, hogy a játékban
néma szereplôk is részt vesznek. 

Egy másik mester mûvét látha-
tom másnap, a már középgenerá-
ciós lengyel Krzysztof Warlikowski
öt és fél órás Angyalok Amerikában
címû rendezését (saját színházá-
ból, a varsói Teatr Rozmaitości ból).
A homoszexuális, AIDS-fertôzött,
zsidó származású szereplôk bo-
nyolult viszonyairól szóló, szürreá-
lis dimenziókban is zajló Tony
Kushner-darab mindkét részét
színre viszi, egy lassú, teljes színé-
szi és nézôi figyelmet és odaadást
követelô elôadásban. Warlikowski
színészvezetésének nagyszerûsége
(és a fent bemutatott Simonstól
való jelentôs különbsége) még so-

FENT: [mede:a] (Burgtheater, Bécs) 

KÖZÉPEN: A görög követek 
elutasítása (Stary Teatr, Krakkó) 

LENT: Giselle (Fabulous Beast 
Dance Theatre) 
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hasem volt ennyire nyilvánvaló szá-
momra. Warlikowski teljes oda-
adást és átélést vár a színésztôl –
közte és a szerep között egy léleg-
zetvételnyi távolság sem lehet –, a
színész a legszemélyesebb tapasz-
talatait adja, de csak azt és annyit,
amennyit a szerep megkövetel.
Nem a teljes léttapasztalatát, és
nem is bárminemû szabad asszoci-
ációját, viszont amit hoz, azt tudata
és -alattija legmélyérôl, akár szé-
gyellt és be nem vallott élményeibôl
rakja össze. Ebben a színházban a
színész (és a nézô) vérét veszik.
A célnak megfelelôen: mert Warli -
kowski a lengyel romantikusok
nyomdokain haladva hisz abban,
hogy a színház átformálja az em-
bert. És elsôsorban jobbítja. Ami itt
folyik, nem játék, hanem idealista
életalkotás. 

Warlikowski ezt egy sajátos be-
szédhelyzet megteremtésével való-
sítja meg: a színészek nem egymás
között (egymáshoz) beszélnek, ha-
nem mint egy háromszereplôs te-
niszmeccsen, a labda a nézôn ke-
resztül pattan vissza a színpadi
címzetthez. Frontális színház ez
(az ismert „katedra”-helyzet), amely -
ben a célzott mindig a nézô: hozzá
szólnak, neki beszélnek, ôt akarják
– átgyúrni. 

A darabot ez az értelmezés meg-
fosztja militáns, szociológiai di-
menzióitól, ez itt nem a melegek,
kripto-homoszexuálisok, a (zsidó,
meleg, AIDS-es) „mások” elfogadá-
sáról szóló manifesztum – még ha
a katolikus Lengyelországban meg-
lehetôsen szélsôséges válaszokat
vált is ki: buzi-darab, kiáltják, vagy
ellenkezôleg: túl finom, elkeni a
problémát. (Elkenés persze nincs:
ezt már csak a színészek közti in-
tenzív testi kapcsolat sem engedi.)
Mert a rendezô számára az emberi
történet és fôleg a megbocsájtás le-
hetôsége a tét. Tony Kushner da-
rabja úgy fest Warlikowski kezé-
ben, mintha egy klasszikus mû vol-
na (a drámai anyag láthatóan
fel értékelôdik). Warlikowski min-
den szereplôre „ráér”: ráér elmesél-

ni az ô igazát, megmutatni az ô szempontját, behatolni a személyiségébe,
a félelmeibe, a gyengeségeibe. S a nézô ezáltal igazi emberi találkozások-
ban részesül – létélményben, ahogy a rendezô is szeretné, hiszen hozzá
szólnak kiváló színészei. 

Egy olyan fesztivál, amelynek mûsorában a Nóra és egy Médeia-adaptá-
ció is szerepel, 

a nôkrôl

is óhatatlanul valamit akar mondani. Egy olyan fesztiválról, amelyben
ugyan egyetlen nôi rendezô sem szerepel (viszont válogatója mégiscsak
nô), s amelynek szakmai beszélgetéseire rendszerint meghívják a lengyel
feminista mozgalom valamely képviselôjét, hogy harcos nézeteit hangoz-
tassa, úgy hisszük: fontos gondolatokkal fogunk találkozni. Az eredmény
azonban – mármint a színpadi – lehangoló, kiábrándító, elrettentô, két-
ségbeejtô és… olykor vérlázító. Szomorúan kell látnunk, hogy a nôk kire-
kesztése társadalmilag mennyire elfogadott. 

A New York-i Mabou Mines társulat – az amerikai alternatív színház
második legismertebb csapata a Wooster Group után – Ibsen-produkció-
ja,  A babaház bejárta a világ fesztiváljait. (Terveim szerint kétszer is meg
akartam nézni, oly csábító cikkeket olvastam róla, végül egyszer is nehéz
volt végigülni.) A „konzept” pofonegyszerû: ahogy az irodalompoétikában
mondják, ez az elôadás a metafora realizálása. A férfiakat – mindhármat
– törpenövésû színészek játsszák, a nôk magasnövésûek. A díszlet – Nóra
és Torvald lakása –, mint a cím is mutatja, egy babaház, törpenövésû szí-
nészekre méretezve. Az elôadás tehát a testek és tárgyak arányaival játszik.
A díszlet úgy nyílik ki (szó szerint), mint egy képeskönyv, amelyben há-
romdimenziós papírképek vannak. Nóra – meg a gyerekei (kislányai) és a
többi nôi szereplô is – szôke loknis, kék fodros ruhás baba. Férjével – és
minden férfi szereplôvel – térden állva, arányaikhoz igazodva beszél, ma-
gas fejhangon csipog, mint egy madár. Olykor mégis feláll, és látni enge-
di a különbséget – hogy mikor és miért, abban semmilyen következetes-
ség nem fedezhetô fel. Csupán a két nô – Nóra és Lindéné – áll föl egy-
más mellett. 

Csak rá kell néznünk egyetlen, az elôadásról készült fotóra, és érteni
fogjuk a gondolatot: még a törpenövésû férfiak is uralkodnak a nôkön, a
nôk pedig elfogadják ezt a szerepet. Az elôadás nagyjából két órán keresz-
tül ebben a mentális mozdulatlanságban tartja a darabot: a bábszínjáték –

BALRA: Három nôvér 
(Münchner Kammerspiele)

JOBBRA: Peer Gynt 
(Drámai Színház, Varsó
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mert ezt látjuk – egészen az utolsó jelenetig kioltja a dráma erejét és tét-
jét. (Mindössze Nóra néhány figyelemre méltó álma – amelyben megje-
lennek félelmei – mozdítja ki és dramatizálja a színjátékot.) 

Az elôadás morális nézôpontja a nôkrôl és a törpenövésûekrôl egyaránt
elfogadhatatlan. A törpenövésû színészek szerepeltetése konceptuális, és
mintha az lenne a cél, hogy a nézô ne fogadja el különbözôségüket, más-
ságukat, magas nôvel való kapcsolatuk lehetôségét, hanem ellenkezôleg:
utasítsa el. Egy pillanatig sem hihetjük – mert nem is hitetik el velünk –,
hogy ezek az emberek szerethetik egymást. Úgy tûnik, a rendezô, Lee
Breuer bizonyára éppúgy megveti a nôket, mint a szörnyeknek tartott tör-
péket. A nézô pedig úgy érzi magát, mint az elrettentô látványosságok,
szakállas nôk cirkuszában, ahol az emberi torzságot mutogatják. Bizo -
nyos értelemben ez pornográfia. A rendezô ráadásul le is vetkôzteti a tör-
penövésû férfiakat, hogy ugyanazt a taszítást érezzük, mint a nôk, akik si-
kítanak a meztelen törpe – a gnóm! – látványától. Egy sarokban Krog -
stadnak és Lindénének még szeretkeznie is kell, hogy a legalacsonyabb
színész testi fogyatékosságát is megbámulhassuk. (Nemrég olvastam a
Lélekben óriások voltunk címû könyvet egy Auschwitzot megjárt erdélyi ma-
gyar zsidó színész-zenész törpe családról, amely – a megírás fogyatékos-
ságai ellenére – tapintható, szerethetô emberi közelségbe hozta azt, amire
a háromdimenziós, közvetlen színházi élmény nem volt képes: például
hogy igenis lehetséges egy törpenövésû férfi és egy magas nô szerelme…)

Hátravan azonban Nóra eszmélésének pillanata. A hangsúlyozottan
színházi térben sok kis operai páholy jelenik meg, benne megannyi ba-
bapár (az arányok különbözôsége ezeknél a báboknál nem érdekes). A pi-
ciny, olykor ölbe vett Torvald most a színpad közepén, egy asztalon áll,
meztelenül, háttal. Nóra egy páholy magasságában operaáriába kezd
(nem élô hang), Torvald dalban válaszol, és Nóra lassan leveti nôi nemé-
nek kellékeit. Elôbb a szôke parókát – kopasz fej marad alatta –, aztán a
babaruhát, s mell nélküli alakot látunk. Férfi? – kérdi súgva valaki mö-
göttem, aztán hosszan bámulunk egy testet – egyébként nôi, de milyen!
–, amelynek színpadi értelemben nincs neme. Amikor tehát Nóra megta-
lálja „önmagát”, elveszíti nemét. Mit is állít ez az elôadás? Hogy a nô va-
lahol eltûnik a csicsergô babahang és térden kúszás, valamint a nemnél-
küliség között? Vagy hogy ez lenne „a” nô – csupa külsôség és társadalmi
konvenció? Szerep? Vagy a nô ez a borzalmas testû, kopasz… hidra? Ez az
amerikai nôi szabadság eszményképe…? 

Menjünk tovább, a burzsoá Bécsbe, egyenesen a Burgtheaterbe. Ott
nyilván másképp értelmezik a nôiséget. A rendezô a másik lengyel sztár,

Grzegorz Jarzyna, aki Euripi dész -
tôl megihletve, most írt elôször sa-
ját darabot [mede:a] címmel. Jarzy-
na hangsúlyozottan egy kortárs, bé-
csi nagypolgári világba képzeli a
történetet. Az elôadás elsô fele
megkapó színészi játék, finom hu-
mor, kiváló tér, remek vizuális
kompozíció, finoman jelzett stá-
tusszimbólumok. Egy csodás, elha-
gyott ciszterci kolostorban játsszák
a darabot, s a kolostor be is kerül a
történetbe. Szent tér ez, s a szent-
ségnek fontos szerepe lehet, tûnô-
döm eleinte. Medea, amint a mí-
toszból is tudjuk, idegen – gyereke-
ivel grúzul beszél (elvégre az
egykori Kolkhisz ma grúz földön
van), idegenségének témája azon-
ban nincs kifejtve. Jason a bébiszit-
terbe szeret bele, és érte hagyja el
az erôtlen, személyiség nélküli
Medeát, akinek jóformán semmije
sincs a férjén, a gyerekein és a ku-
tyáján kívül. Üres nô, férje tükörké-
pe, akit ha elhagynak, mozdulatla-
nul, tehetetlenül mered a semmi-
be. Még a szörnyû gyilkosság
vég rehajtásához is kívülrôl kér se-
gítséget – és (természetesen) egy
férfitól kapja meg. Jarzyna Medea-
értelmezése széthullik, hiszen nem
képes a mai Bécs polgári közegé-
ben megtalálni azt a nôi személyi-
séget, aki felelôsen tud dönteni. 

Azonban 

a metafizikáról

– bár a lengyel színházban errôl
hagyományosan sokat tudnak, és el
is várnánk egy lengyel rendezôtôl –
szintén nincs gondolata ennek az
elôadásnak. Medeát egy titokzatos
idegen hívogatja és bátorítja telefo-
non, s ez a hang mindaddig ígére-
tes is, amíg tulajdonosa meg nem
jelenik, hogy utasítsa az asszonyt,
kit és hogyan öljön meg. Ennek a
Medeának semmilyen természetfe-
letti ereje sincs, a ruha, amellyel ve-
télytársát megölné, úgy függ a hát-
térben, mint egy jelentését vesztett
kellék (aki nem ismeri a mítoszt,
nem is értheti, hogy hogyan hal
meg sorra férj, majd szeretô), csak
a gyerekek meggyilkolását látjuk
(valami tablettával, igazi drámai ha-
tás nélkül). De Nô és metafizika
nélkül nincs Medea.

Meglepô módon, bár az Angyalok
Amerikában egyáltalán nem nôkrôl
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szól, Warlikowskinak mégis van mondandója a nôkrôl
és a metafizikáról. Az élô szereplôk az angyali figurá-
kat összetört, Isten kegyeibôl kivetett nôknek képzelik.
Holtukban azonban csodás égi lényt látnak – azúrkék
ruhát viselô (Mária színe ez), hosszú szôke hajú, meg-
nyugtató és sugárzó szépségû angyalt (a kiváló,
Andrzej Wajda most bemutatott filmjében, a Katyń-
ban is szereplô Magda Cielecka játssza). Sôt, War li -
kowski nôvel játszatja a rabbit is, ami szintén erôs
színházi effekt. A darabbeli kriptomeleg, szélsôséges
nézeteket valló, homoszexualitását makacsan tagadó
amerikai ügyvéd is kap egy „angyalt”, saját bûnének
kivetülését: elemi erejû, szinte démonikus nôt (másik
remek színésznô, Dorota Landowska). Warlikowski
megnyugtató túlvilágba vezeti nézôjét, bízva a megbo-
csátás képességében: mert szereplôi halálukban felol-
doztatnak. Az utolsó jelenetet már a konvenció szerin-
ti színpadon túl, a publikum testközelében játszatja:
élôk, holtak és angyalok együtt alkotnak egy olyan, hí-
vogató közösséget, amelybe a nézô is beletartozónak
érzi magát. 

De a Nóra után nem lepôdöm meg, amikor a szín-
padról másnap azt hallom 

az emberrôl

egy lengyel Peer Gyntben: „Az ember – annyi mint
férfi.”1 Egy kör alakú teremben, szürke öltönyös, affé-
le vidéki párttagokra emlékeztetô, ötvenes férfiak ül-
nek le egy asztal mögé, amelyen mikrofon van
(„Meglett ember vagyok, maholnap ötvenéves” –
mondja majd Peer a darabban). Akár egy anatómiai
múzeumban vagy szertárban, kitömött majom, kopo-
nyák, állatbôrök stb. veszik körül ôket. Mintha egy
Marthaler-produkció kezdôdne, a színészek is civil én-
jükkel vannak jelen. A látvány azonban tiszta, mimeti-
kus realizmus: az ötvenes férfi – a megmondóember
ebben a kultúrában. A fesztivál utolsó nagy beszélge-
tésén, amelyre jeles rendezôket és tudósokat szoktak
hívni magvas eszmecserékre, akárcsak a színpadon,
öt, ötven körüli vagy idôsebb férfi a véleményformáló,
akik a mikrofont tartják a kezükben. Az élet és a szín-
ház másolja egymást. De vissza Peerhez, aki ebben az
elôadásban megötszörözôdik. A középgenerációhoz
tartozó rendezô, Pawel Miśkiewicz (a varsói Drámai
Színház elôadásában) filozófiai utazásra szólít, amely-
nek vizuális aspektusát igen, filozófiáját – bár rokon-
szenves, és egyáltalán nem kirekesztô, hanem ellenke-
zôleg: önreflexív – nem tudom követni. A szöveg a feje
tetejére állítva, történet sem kerekíthetô ki belôle, a ci-
vilségbôl közepes színjátszás válik. De néhány kép
rendkívül izgalmas: a körterembôl kívülrôl érkezô
majmok (eleinte csak az árnyuk látszik az ablakokon,
mintha valóságosak lennének) átkísérik a nézôket a
filmgyár nagy, elhagyott, sejtelmesen világított udva-
rán, falakon mászkálnak, ugrándoznak – mint az ôsi

Angkor romjai közt –, a tudat mélyére, álmok, látomá-
sok világába vezetnek, hogy az emberbôl kiszabadítsák
ösztön-énjét. Hatalmas zárt térbe érünk, ahol másvilá-
gi vízió fogad, hatalmas, gyönyörû szarvasok menetel-
nek (mint egy Robert Wilson-i látomás), de az öt Peer
feloldódik a képek között, énkeresésüket már sem a
színészi játék, sem a meglehetôsen spekulatív drama-
turgia nem képes támogatni. 

Nincs külsô, ideológiai rossz sem a flamand, sem a
német elôadásban – ember- és világszemléletük ezért
is rokonszenves. A rossz jelen van, férfi képében az
amerikai Nórában; sáros, lehúzó, buta és bigott Orosz -
ország alakjában a jekatyerinburgiak (sokat utazó, ám
gyenge) A revizorjában, melyet Nyikolaj Kol jada, a drá-
maíró rendezett; az egész világszellemben a lengyel
Oreszteiában, de belül van, a civilizált énben a Peer
Gynt szerint. 

A Három nôvérben, ebben a kivételes, szellôs, gaz-
dag és mindenekelôtt szép és felkavaró elôadásban* az
ember maga találja ki saját börtönét. A Münchner
Kammerspiele elôadását Andreas Kriegenburg, egy
autodidakta „keleti” rendezô (eredetileg színházi
asztalos) állította színre. A szöveg sajátos adaptáció,
amelyet a színészeivel együtt hozott létre, a cselek-
mény fô szálait, a szereplôket és viszonyaikat megtart-
va, bizonyos szövegmotívumokat kiemelve és azokat
ismételve, kibontva, újraírva a maga képére formált
Csehovot. 

Mielôtt Kriegenburg egy hatalmas piszkosfehér tér-
be invitálná a nézôt – ô tervezte a díszletet is –, a füg-
göny elôtt, mint afféle commedia dell’arte figurák, két
idôs, maszkírozott komikus színész elmondja,  mit fo-
gunk látni. A bevezetés egyértelmûen hangsúlyozza:
színházi játékot kapunk. Mindenki piszkosfehér ruhát
visel, csak a három lány hosszú, rendetlen haja és fe-
kete csizmája sötétlik. A szoba túl nagyra méretezett –
stilizált, szûkülô perspektíva növeli a teret –, hatalmas
ajtó jobboldalt, balra túl nagy ablak, föntrôl óriási, vi-
rág alakú, de inkább félelmetes poliphoz hasonló csil-
lár. Ijesztô, piszkossága miatt is kellemetlen tér ez,
melyben mintha elveszne a túl kicsi ember. Különös
már az elsô jelenet is: a három lány párbeszéde még
feszülten telített, amikor felidézik a papa halálát és a
rég halott mamát, de amikor sorra megjelennek a fér-
fi szereplôk, Olga beszél helyettük, utánozva karakte-
rüket, tikkjeiket: mintha csak felidézné, ami már ezer-
szer lejátszódott, kívülrôl ismeri mindenki replikáját –
mint egy családi ebéden, amikor pontosan tudjuk,
hogy a mama megjegyzésére mit fog mondani a nagy-
bácsi meg a nagypapa meg a vendég. Hosszú, finom
humorral és játékkal átszôtt jelenet ez: nem a történé-
sé, hanem az újra meg újra megtörténésé. Csebutikin,
Tuzenbach mondja a magáét, Versinyin is már ezer-
szer megérkezett Olga szerint. Egyfajta fogság ez: a
szereplôket a szakadatlanul ismétlôdô múlt tartja fog-
ságban. Csak a múlt – a lányok saját múltja – valósá-
gos, a jelen, mint egy mókuskerék, forog. Megjelenik
a hatalmasra hízott, dupla tokás Andrej is (kövérségé-
rôl nem esik szó). 

Olga aztán egy ládából elôvesz egy bábot, kedvesen,
gyöngéden bánik vele – mintha a mama lenne, vagy
egy gyerekkori játéka. Elôkerül egy harmonika is, s a lá-

1 Áprily Lajosnál: „Az ember – ember.” Kúnos László és Rakovszky
Zsuzsa fordításában: „Hiába, az ember már csak ember marad.”
Vélhetôleg a lengyel változat értelmezés.

* Lásd a SZÍNHÁZ 2007/9. számát.
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nyok hatalmas, gyönyörû, de szomorú, riadt, sírós, ne-
vetséges, nagyon különbözô bábfejeket öltve jelennek
meg. Valamennyi szereplô beszivárog a színre – ôk is
bábfejet viselnek –, egyenként, hogy idônk legyen meg-
ismerkedni, azaz újraismerkedni velük, és lassan egy
zenekart alakítva boldog-melankolikus dalba fognak. 

Hirtelen megváltozik a szín. Meleg fény önti el a
színpadot, a piszkosfehérbôl megnyugtató, kellemes,
otthonos törtfehér lesz. Mert a bábok megszelídítik a
világot. 

Az elôadás emblémája a báb, amely puhán, játéko-
san mozog a térben, gyöngéden sóhajtja, hogy „Nach
Moskau!”, édes melankólia lengi be. Ellenpontja a hús-
vér színész, akit romboló szenvedélyei szinte szétvet-
nek, s akit a darab minden fordulata a hisztéria, a re-
ménytelen változatlanság szélére sodor. Amint azon-
ban felteszi bábfejét, civilizálódik, társas és társadalmi
lénnyé válik, elfogadja amúgy elfogadhatatlan sorsát.
Az élet bábfejjel válik élhetôvé. A sok, egymás iránt
amúgy közönyös ember zenekarként egy nótát fúj:
„We all live in our  yellow submarine”. Hogy mikor, me-
lyik jelenetben van vagy nincs bábfej, nehezen követ-
hetô, sejthetôen van benne esetlegesség is. Ám a játék
mindvégig humoros és finom marad, a színészek fizi-
kai kifejezôereje bábfejjel különösen intenzív. A má-
sodik felvonásra a hatalmas sárgásfehér falakat teleírt
lapokkal aggatják tele, szabályos rendben: Irina a vá-
gyait fogalmazza meg rajtuk. A több száz lapot – sok
beteljesületlen vágy – egyedül Tuzenbach olvassa tü-
zetesen. A harmadik felvonásban a tûzvész szimbólu-
maként a szoba hátsó falát hatalmas fehér ruhahalom
lepi el. 

Egyetlen motívum – a fehér papírlap, a fehér ruhák,
a hasonló bábok – beteges burjánzását látni a színpa-
don. Egy valóságos tárgy metasztázisa – túlzása és tor-
zítása – ez. Ugyanakkor minden csak másolatban léte-
zik. Mintha Jean Baudrillard filozófiája: A Rossz transz  -
parenciája címû könyvének tételei öltenének testet a
másolatok burjánzásáról, az egyediség megszûntérôl.
Az elôadás végén a rendezô – igazi ellenpontként – a
Tuzenbachtól való búcsút a legintimebb (bábfej nélkü-
li) emberi jelenetté formálja, amelyet szerelem, szen-
vedély, fizikai közelség jár át, majd Irina ôrültként veti
magát Tuzenbach után. De végül a lányok, és velük
együtt Andrej is, felteszik a bábfejüket, és vidáman fe-
lénk lépkedve dalolják, hogy mindannyian ugyanab-
ban a sárga tengeralattjáróban vagyunk, nincs kiút, és
hogy ezt szenvedélyeinket elmaszkolva, énünket le-
fojtva túlélhetjük – s az értelmezés mindkettôt hang-
súlyozza: túl is éljük, és bábok is vagyunk. 

Végül 

az elitrôl és a perifériáról

kell szót ejteni, egy olyan témáról, amely a fesztivál
kezdete óta kísért. Johan Simons kesereg egy beszél-
getésben: színházában fehér színészek játszanak fehér
közönségnek, miközben az utca teljesen más képet
mutat (Brüsszelben). „Tökéletesen elvesztettük a kap-
csolatot a perifériával” – állítja. A záró beszélgetésben
a görög rendezô Michael Marmarinos csak megerôsíti
ezt: a négy és fél millió athéni számára készülô évi

mintegy háromszáz elôadást mindössze huszonötezer
ember nézi meg. Egy minszki tanár a „régi” szovjet is-
kola szellemében fejtegeti, hogy a színház micsoda ha-
talmas fegyver a kezünkben. Senki sem vitatkozik, de
tudjuk, az idô már rég túlhaladt rajta… 

Az elitrôl és a perifériáról a színpadon elsôként
Michal Zadara, 1976-ban született lengyel rendezô be-
szél, aki Ausztriában nôtt fel, Amerikában tanult (ocea-
nográfiától kezdve politikatudományig és rendezésig
mindent), majd Krakkóban végzett. A „még fiatalabb”
rendezônemzedékhez tartozik, és mint „messzirôl jött
ember” radikálisan új módon nyúl mindenhez, ami
lengyel. Egy lengyel reneszánsz dráma, Jan Kocha -
nowski A görög követek elutasítása címû mûvének szín-
revitelét nézem a krakkói Stary Teatr elôadásában (a
mûvelt lengyel nézô hosszú monológokat tud belôle
idézni), amely a görög Heléna történetet meséli újra; a
Balassi-kortárs szerzô és a mai rendezô egyaránt ko-
molyan gondolkodik a politikai-hatalmi játékról. A cso -
dás Heléna itt jelentéktelen figura, szinte báb – íme,
ismét a nô mint hiány témája –, csak eszköz a férfierô
fitogtatására, a politikai vitára. A rendezô nem akarja
lefordítani a darabot, nem törôdik a realista reprezen-
tációval; nagyon kevés színházi eszközzel – annál na-
gyobb fizikai teljesítménnyel – akar elbeszélni egy tör-
ténetet vagy létrehozni egy tudatállapotot. A tér érzé-
keltetése fontos eszköze: a színpadra ültetett nézôk
számára a színpad a színészekkel együtt fórum, ahol
megvitatunk dolgokat, politikai döntést hozunk (ad-
juk-e vissza Helénát, vagy legyen inkább háború?).
Ebben az értelemben mi is az elithez tartozunk, dön-
téshozók vagyunk. A nagy, üres nézôtér mint a nép
tere jelenik meg: ôk, a nép issza majd meg döntéseink
levét, és igen, Zadara (anélkül, hogy piros ceruzával
többször aláhúzná számunkra gondolatát) felküldi a
„nép” képviselôjét, aki Helénáért adott vérével bema-
szatolja majd hófehér színpadunkat, egy olyan ügyért
hozva áldozatot, amihez semmi köze sincs, amirôl fo-
galma sincs.  

Végül egy ír faluból fúj a legfrissebb szél e fesztivá-
lon. Sohasem hallottam róluk, a mesés dublini ször-
nyetegekrôl: Fabulous Beast Dance Theatre a nevük,
Michael Keegan-Dolan rendezésében adnak elô egy
Giselle-adaptációt. Nehéz eldönteni, hogy táncosok,
színészek vagy énekesek-e (ki ez, ki az, ki amaz, tu-
dom meg késôbb). A történet egy mai ír faluban ját-
szódik, ahol az emberek keveset beszélnek, de sokat
kommunikálnak, nevetségesek és nyersek. Tragikus
és humoros színházi-táncszínházi remekmû ez, látvá-
nyos és energikus, ironikus és önironikus. A klasszi-
kus balettmûvet egy mai, zárt közösségbe helyezi, ahol
a szexualitás minden formája jelen van, az elnyomás
is (beleértve a nôit), na és a legváltozatosabb táncalak-
zatok is – felfedezni vélek néhány magyar motívumot,
és nem tévedek: a cselekmény szerint szlovák táncos
hozza be azt az ír faluba. A történet elején még sok
szóra van szükség a szereplôk felvonultatásához, aztán
egyre dominánsabbá válik a tánc és a kép, s a kettô
együtt; végül a szavak elfelejtôdnek, mint egy nagy iga-
zi tragédiában – a nô pedig, a fesztivál megnyugtató és
biztató záróképében, kiszabadul föld alatti börtönébôl
és holtából, és méltó bosszút áll fogvatartóin.


