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Novemberre az évad elsô bemutatódömpingje
már lezajlik, így kiruccanásomba három új és egy
régi elôadás fért be. Az utóbbi már hét éve van
mûsoron, ám – az olvasó elképzelhetô feltételezé-
se ellenére – nem a könnyebb mûfajok egyik jele-
sérôl van szó (nálunk bizonnyal így lenne). Sarah
Kane Crave címû darabja Schaubühne-beli német
nyelvû bemutatójának életben tartásához nincs
szükség lélegeztetôgépre: a havonta egy-két alka-
lommal mûsorra tûzött elôadáson telt ház és lelkes
közönség fogad. Ahogy a három ôszi bemutató
mindegyikén is: ugyancsak a Schau büh nén szin-
tén Thomas Ostermeier ezúttal egy klasszikus,
harmincas évekbeli amerikai vígjátékot formált a
saját képére; a Volksbühne nagyszínpadán a leg-
újabb René Pollesch-opus szórakoztatja a direkt
üzenetekre és a humoros kiszólásokra fogékonya-
kat; a texasi Robert Wilson meg nem akármilyen
csodával tért vissza a Berliner Ensemble-ba: Brecht
egykori színházában a Koldusoperát álmodta szín-
padra a maga perfekcionista modorában.

DIKTÁTORFELESÉGEK

A diktatúra lélektanáról kevés szó esik René Pol lesch
Diktatorengattinnen I (Diktátorfeleségek I) címû mu-
lattató elôadásán. Ez a német színház fenegyerekének
kikiáltott szerzô-rendezô ismerôit nem lepi meg: nála
a hangzatos címeknek sokszor vajmi kevés közük van
a színpadon látható produkcióhoz. 

A Volksbühne patinás szocreál nézôterének orna-
mentikáját folytatja Bert Neumann színpadképe. A fe-
jünk fölött lévô hatalmas csillár pontos tükörképe le-
beg a színpadi falak fölött. A tervezô utóbbiakról tuda-
tosítja, hogy ezek „csak” díszletek: hiába folytatódik a
nézôtér intarziás faburkolata a színpadon, a látvány
mégsem a berlini színházat, hanem a washingtoni
Fehér Ház Ovális Irodáját imitálja. A széthúzott füg-
gönyök mögött azonban az isztambuli Kék mecset lát-
képe tûnik fel, a záróképben pedig a felfordított el-
nök(nô)i asztal alól a szônyegbe szôve elôbukkan
Sztálin arcképe. 

A generalisszimusz életnagyságban is színpadra lép,
legalábbis az ô egyenruháját viseli a Volker Spengler
által alakított elkényeztetett díva és despotikus óriás-
csecsemô. A címben szereplô három hölgy élete merô
rettegés a valószínûsíthetôen ellenük irányuló terror-
támadásoktól. Az eleinte – a feltételezett merénylôket
megtévesztendô – egymás hasonmásainak tûnô diktá-
torfeleségek közül a Sophie Rois által játszott tûnik ki;
a színésznô Pollesch aktuálpolitizálásra kifuttatott,
nagy hatásfokú humorral megírt szövegeit kellô távol-
ságtartással, ellenállhatatlanul mulatságosan adja elô.
Az egymást pergôtûzszerûen követô, lazán kapcsolódó
dialógusokba belekeveredik Elena Ceaus,es cu és Klü -
taimnésztra, az Abu Graibban készült botrányos fotók
és Agnes Baltsa, miközben egy vetítôvásznon hollywo-
odi kasszasikereket citáló, földönkívüliek végrehajtotta
támadás vagy az öltözôkben élôben rögzített videofel-
vételek peregnek. Csak a távozás után tudatosul ben-
nünk, hogy a végeredmény talán szerény, ám a válasz-
tott, mindvégig erôs színpadi hatásokra alapított mód-
szer mégis célravezetô: rendkívül szórakoztató, a
globalizált világ túlzásai elé görbe tükröt állító elôadást
láttunk.

Jászay Tamás

Berlini ôsz
égy este, négy külön világ. Mind tavaly ôsszel, Berlinben, merthogy 
a német színházra nem lehet nem odafigyelni. Jól tudja ezt az, akinek

idônként van módja eljutni a német nyelvterület vezetô színházaiba, de az is, 
aki a nálunk ritkásan, de azért ma már megbízható rendszerességgel felbukkanó
német vendégjátékokra vált jegyet. (Utóbbiak azért is szerencsésebbek, mert 
a Tavaszi és Ôszi Fesztiválon látható, saját hazájukban, sôt nemritkán világ-
szerte is elismert, kiemelkedô produkciók minôsége garantált.) Persze a Berlinbe
vetôdô turista is jó eséllyel bukkanhat gyakorlatilag az egész évadban Európa-
szerte jól csengô nevû teátrumok és színházcsinálók izgalmas elôadásaira. 
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IN-YER-FACE À LA OSTERMEIER

A Schaubühnén töltött két este után sem mondhat-
tam magamat felhôtlenül boldognak, bár más-más
ok ok  ból. Sarah Kane darabjainak német nyelvû ját -
szás történetében elévülhetetlen érdemei vannak a ren-
dezô Thomas Ostermeiernek és a korai öngyilkosságot
választó angol drámaírónô egyik nyári kurzusán hall-
gatóként részt vett Marius von Mayenburg író-drama-
turgnak. A Schaubühnén több mûve van jó ideje reper-
toáron. A Cra ve (Vágy, németül Gier) címû darabot is
Ostermeier rendezte, és Mayenburg fordította. 

A – magyar színpadon még nem látott – mû érde-
kessége zenei szerkesztésmódja: Kane maga vallott ar-
ról, hogy a dráma írásakor szavak és mondatok helyett
olykor csak ritmikai képleteket jegyzett fel. A darabot
magányos betonfalakkal határolt, üres térbe helyezi a
rendezô és a díszletért felelôs Rufus Didwiszus. A né-
zôtérrel pontosan szemben mintha négy, rácsok és fa-
lak nélküli ketrecben járkálna fel-alá a két férfi és két
nôi szereplô (nevük A, B, C és M). Semmilyen fizikai
kontaktusuk nincs a szereplôknek, miközben mégis
szünet nélkül egymásról beszélnek: megrendítô

egysze rû sé gû, párhuzamosan a végtelenbe
elfutó monológjaik nagy ritkán keresztezik
egymást. A szó- és mondattörmelékek „kéz-
rôl kézre” járnak, fenyegetôen keringenek
közöttünk-fölöttünk. Azonban ha bekövet-
kezik is, az összhang csupán pillanatnyi és
látszólagos: Kane és Ostermeier világában
minél jobban áhítja valaki a másikkal való ta-
lálkozást, annál kisebb erre az esélye. Sarah
Kane-t a nézôt kegyetlenül arcul csapó, in-
yer-face színház legismertebb képviselôje-

ként szokás emlegetni. Az elôadás szerencsére nem
a végtelen világfájdalom felôl próbálja megérteni írói
világát, akad itt bôven idézôjel, a kesernyés humort is
meg-megcsillantják a kiváló színészek, a borús prózá-
ban elôadott kamarakoncert prezentálói. 

Egészen mást kap az arcába az a nézô, aki a Schau -
bühne nagyszínpadán Ostermeier vígjátékára, a Room
Service-re vált jegyet. Az 1937-ben, a nagy gazdasági vi-
lágválság lassan múló árnyékában John Murray és
Allen Boretz ôsbemutatóját a Broadwayn sokáig nem
lehetett levenni a mûsorról, a Marx fivérek filmet ké-
szítettek belôle, a darab nyomán írt musicalben pedig
Frank Sinatra volt a fôszereplô. 

Magára a sztorira kár sok szót vesztegetni. Az ajtó-
csapkodós-összetévesztôs vígjátékok egyik legérettebb
darabjáról van szó, melyben egy pénztelen színházi
producer és haszontalan csepûrágó bandája minden-
áron meg akarja tartani a hotelszobát, melyben elszál-
lásolták ôket. Vágyaik azonban nem találkoznak a hotel
egyre idegesebb személyzetének szándékaival. A szín  -
házi népség önnön jóléte érdekében rászedi a szállo-
daigazgatót, aki meg van róla gyôzôdve, hogy egy új
Broadway-musical létrejöttéhez asszisztál. 

1. Sarah Kane: Vágy (Schaubühne) 
2. Diktátorfeleségek I (Volksbühne) 
3. Room service (Schaubühne) 
4. Wilson Koldusoperája (Berliner Ensemble) 
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Az Ostermeier–Mayenburg párosnak a Murray–Bo -
retz-klasszikus csak ugródeszka, hogy egyre ôrültebb
fordulatokba hajszolja szereplôit. A kevesebb azonban
több lett volna: a mûfajból következô obligát gatyaleto-
lás és tortahajigálás, a szekrényben vagy a szobaajtók
mögött eltûnô, majd váratlan helyeken felbukkanó ala-
kok csupán a kezdetet jelentik, a zárlathoz közeledve
már a különbözô testnedvek is pantagrueli mennyi-
ségben zúdulnak a szereplôkre meg az óvatlan nézôk-
re. A trágárság és ízléstelenség rendezôelvvé lép elô, és
a sokszor megdöbbenésében kacagó közönség még
egy jó adag társadalomkritikát is kap a pénzéért. 

KOLDUS, KIRÁLYI GAZDAGON

A Bicska Maxi-dal mintha ósdi gramofonról recseg-
ne felénk. A vasfüggönyön kisebb-nagyobb, egymást
metszô fénykörök gyúlnak, a szereplôk sora pedig gé-
pies mozdulatokkal halad el elôtte. Maxi fenyegetô,
mágikus erejû jelenlétét jó ideig csak a színpadra fél
kézzel benyújtott, hófehér, karcsú pálcája jelzi. A pec-
kesen a semmibe lógatott sétabot indítja meg a hófe-
hérre mázolt arcú, tûéles mozgásaikkal láthatatlan pá-
lyákat szelô, mechanikus szerkezetek groteszk felvo-
nulását. A nekünk végig háttal álló, emiatt sokáig
meghatározhatatlan nemû Maxi válláról a dal végén le-
csúszik fekete zakója, hogy fekete nôi ruha részlete
tûnjön elô, végképp elbizonytalanítva a nézôt a figura
nemi identitása felôl. Tôle néhány lépésre Kocsma
Jenny áll, szinte számonkérôn, gúnyosan és szánakoz-
va mered ránk. Majd’ egész testét hatalmas boa takar-
ja, arcán egy átküzdött élet minden gyötrelme és gyö-
nyörûsége. Wilson színpadi tájképe hibátlanul mûkö-
dik az egyszerû, éppen ettôl grandiózus nyitányban. 

Wilsont – akinek meglepô módon ez az elsô teljes
„Brecht je” – nem érdekli különösebben a Koldusopera
társadalmi mondanivalója (el is hagyja például a kü-
lönbözô koldustípusok hosszas bemutatását), termé-

szetesen aktualizálni sem akar, szigorúan esztétikai
fogantatású, tökéletes színházát árnyjátékból, némafil-
mekbôl, karikatúrákból, groteszk képekbôl, a keserû
bohócok tapasztalatából és milliméterre kiszámított
gesztusokból komponálja meg. Az eredmény persze
lehetne taszítóan rideg, embertelen színház is, ám a
Berliner Ensemble nagyszerû társulatának köszönhe-
tôen felemelô elôadást látunk. 

Itt van mindjárt a már említett Kocsma Jenny. So -
kan megjegyeztük a Budapesten vendégeskedett Peer
Gynt Aaséját: Angela Winkler rezignált, mindentudó,
fájdalmas cinizmusa tökéletes telitalálat Brechthez.
Chris tina Drechsler naiva, gyermeteg Pollyja hatal-
mas szempillái alól ártatlanul csodálkozik rá a világra.
Songjait félig prózában, félig dalban adja elô, sorról
sorra magyarázva, érvelve a bennük foglaltak mellett.
(A rendezés Kurt Weill zenéjéhez való viszonya
egyébként is figyelemre méltó: végre valaki, aki nem-
csak a slágert hallja meg bennük, de értelmezi is
ôket.) A Peac hum házaspár mindkét tagja diktátori
hajlamokkal rendelkezô, egyszerre negédes és vér-
szomjas rajzfilmfigura: a tekintélyt parancsoló mére-
tekkel meg áldott, zugivó Peachumné (Traute Hoess)
és a csu pán látszólag törékeny öregember Peachum
(Jürgen Holtz) remek páros. Leginkább mégis Stefan
Kurt angyali, nem nélküli Bicska Maxija lóg ki a töb-
biek közül, néma kisugárzásával rabul ejtve a nôi és
férfiszíveket. A sor folytatható lenne, hiszen Wilson
színpadán minden szereplô szigorúan egyénítve, csak
rá jellemzô mozgásvilággal és attribútumokkal ren-
delkezik. 

A szintén Robert Wilson tervezte, mesterien kivite-
lezett fényhatások, az általa jegyzett üres tér, melyben
néhány kellékkel vagy inkább fénycsíkkal képes ponto-
san jelezni a helyszíneket, Jacques Reynaud kortalan,
többnyire fekete-fehér jelmezei mind hozzájárulnak a
lenyûgözô összhatáshoz. Kortalan, gyönyörû, minden
ízében hibátlanul megkomponált csendélet.

gy vérbeli XVIII. századi francia dráma. Címe:
A szerelem második meglepetése. Cselekménye: egy

nô meg egy férfi egymásba szeret. Én meg lepôdjem
meg rajta. Épeszû rendezô ilyen darabot nem dirigál.
Luc Bondy igen.

Amikor a közönség beszállingózik, egyszerû, füg-
göny nélküli, fekete-fehér, de elég szép díszletet talál –
mint a modern lakberendezés sikerültebb változatai-

nál. Elöl mészporból (vagy valami olyasmibôl) girbe-
gurba ösvény vezet keresztül a színen, ezt majd az elô -
adás alatt fokozatosan széthordják a színészek. Hátul
egy fehér platón két fekete házikó, az egyik ugyancsak
fekete lepellel borítva. Ezek majd jelenetenként ide-
oda mozognak, közelednek-távolodnak egymáshoz-
egymástól, a két fôszereplô egymás iránt érzett szerel-
mének intenzitását jelképezve. Az utolsó jelenetben

Limpek László

A morál iskolája
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