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Iphigenia a Harmadik Birodalomban

Talán nem véletlen, hogy egy olyan kultúrában, mely
szembe tudott nézni a második világháború és a holo-
kauszt borzalmaival, és rengeteget tett (és tesz ma is)
e múlt megfelelô feldolgozásáért (még ha mindezt ipa-
ri mértékekben ûzi is), a színpadokat ismételten ins-
pirálja a görög mitológia egyik legvéresebb fejezete, a
mükénéi mondakör. Thalheimer Deutsches Theater-
beli 2006-os Oreszteiája után most Nicolas Stemann
viszi újra színpadra az Atreidák véres történetét, s
nem is akárhogyan: Euripidész Iphigenia Auliszban és
Goethe Iphigenia Tauriszban címû drámáját párosítva.

Az elsô felvonás az Euripidész-drámát sûríti magá-
ba, s leginkább a színpadképeivel tûnik ki. Egy két-há-
rom perces film keretezi a darabot, melyben Iphigenia
mintha saját maga konferálná fel az elôadást: egy ré-
ges-régi történet következik, mintha csak álom lett vol-
na – de mi is történt tulajdonképpen? Az elsô jelenet
alatt még égnek a nézôtéri lámpák. Agamemnón, az
öreg szolga és Menelaosz jelenetei egy, a színpad nagy
részét elzáró fémfüggöny elôtt játszódnak. Klü taim -
nésztra aranyszínû, csillogó háttér elôtt hollywoodi
sztárként, talpig ezüstben vonul be, s pózol, mosolyog,
integet a közönségnek. A felvonás elsô része még jó-
részt komikus és parodisztikus: Klütaimnésztra ripacs
dívaként, Akhilleusz pedig ostoba és öntetszelgô hiú
majomként mutatkozik be. A látszólagos esküvôi ké-
szülôdés már egy fényesen világító neonpanel elôtt
zajlik. Amikor nyilvánvalóvá válik Agamemnón csap-
dája, szinte megremeg az egész színpad. A fényesen
világító fal a forgó segítségével oldalra kerül – így meg-
nyílik a színpad sötét mélye: a háttérben fáklyák ég-
nek, köszörûkô forog, és késeket éleznek. Aga mem -
nón, Klütaimnésztra és Iphigenia vitáját és összecsa-
pását a köszörûkô hangja és a pattogó szikrák látványa

teszi még feszültebbé. Ekkor következik az elsô felvo-
nás grandiózus nagyjelenete, amikor is Iphigenia úgy
határoz, hogy önként feláldozza magát (Euripidész
szövegében: 1368–1466.). A forgószínpadon lévô ha-
talmas panel ekkorra már a színpad mélyén van, s hir-
telen megindul a nézôtér felé – mintegy a közönséget
fenyegetve azzal, hogy a falnak szorítja. Iphigenia
gyermeki hangon hazaszeretetrôl, önfeláldozásról és
örök dicsôségrôl beszél. Monológját elôször lágy zon-
goraszó kíséri, de mire a fal egészen a színpad elôte-
rébe nyomul, és hirtelen középen megnyílik, addigra
már a Who wants to live forever monumentális dallama
zeng (természetesen nem az eredeti hangszerelésben
és szöveg nélkül). Iphigenia fellép egy emelvényre – s
hirtelen kristálytisztává válik az egész jelenet. Egy tö-
rékeny lány áll elôttünk, szôke haja vadul lobog, tekin-
tete a távolba mered, elcsukló hangon a hazájáért való
önfeláldozásról beszél, miközben mögötte a narancs-
sárga reflektorok fáklyákként, illetve máglyaként vilá-
gítanak. A látványt Leni Riefenstahl is megirigyelhet-
né – Euripidész szövege pedig letaglózóan simul bele
a harmincas évek náci esztétikájába.

S az elôadás csak innentôl kezdve lesz igazán érde-
kes: Iphigenia alakja ugyanis a német kultúrában el-
sôsorban Goethe Iphigenia Tauriszban címû drámáján
keresztül a tiszta emberiesség és a humanitás ikonja-
ként, a német klasszika szellemiségének mintapéldá -
jaként vált iskolai tananyaggá. Úgy tûnik tehát, hogy a
második felvonásban ennek az Iphigeniának kell
szembenéznie – ha nem is önmaga múltjával, de azzal
a múlttal, melynek ô maga is részese volt, vagy leg-
alábbis azzal, amelybe Stemann keverte. A második
részben tehát a 4́5 utáni Németország tablója, illetve
rövid története látszik felvillanni. Az elôadás nem pa-
rabolaszerûen képezi le a német történelmet: a hely-
színeket, a szereplôk közötti viszonyokat és motívu-
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hamburgi Thalia Theater viseli a 2007/2008-as évadban Az év színháza címet Németországban, s ez
talán nem véletlen. Az általam látott hét elôadás véleményem szerint összességében messze felül -

múlta a 2007-es Theatertreffen kínálatát. Az elôadások fantasztikusan eleven színházi gondolkodást tük -
röznek, és olyan professzionális színházi munkáról tanúskodnak, amilyen nálunk jelenleg sajnos nem létezik.
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mokat nem lehet ugyan pontosan
megfeleltetni, ám Iphigenia és
Oresztész történetén keresztül az
egyes jelenetek külön-külön már-
már szimptomatikusan idézik a 4́5
utáni német állapotokat. Iphige niá -
nak szembesülnie kell azzal, hogy a
hazájáért hozott heroikus áldozat
barbárságot szült, ekképpen alakja
a második felvonás elején a háború
„bûnös” generációjának problémáit

sûríti magába. Oresztészé már in-
kább a háború utáni nemzedék
életérzését tükrözi, amely kényte-
len tovább cipelni szülei bûneit, s
amelynél lecsapódik és elmélyül a
bûntudat. Végül az elôadás záró
részében mintha már egészen a
mai generációk igényei – a saját
identitás és haza iránti vágy – je-
lennének meg. Iphigenia alakja a
második felvonásban a színpadon
megkettôzôdik: Lisa Hagmeister
mel lett egy idôsebb színésznô,
Katharina Matz alakítja még a
cím szereplôt, Thoaszt pedig Ale -
x an der Simon játssza, aki koráb-
ban Agamemnón volt.

A díszlet a második felvonásban
lecsupaszított, sivár, rockkoncertet
idézô üres tér. A színpadon mikro-
fonállványok, dobok, gitár. Iphi ge -
niát itt Katharina Matz játssza.
Hang ja fáradt, csüggedt, kilátásta-
lanságot sejtet. Idegenségérzete a
harmincas években szocializáló-
dott generációk érzéseit és lelkiál-
lapotát tükrözi. A Goethe-szöveg,
Arkasz megállapítása („Teneked a
hazád lett idegen!”) e kontextus-

ban radikálisan új jelentést nyer, ugyanis hajszálpontos leírása annak, ami
a harmincas évek Németországát a háború utánitól elválasztja. A követke-
zô jelenet, az Atreidák családtörténetének felidézése már a második világ-
háború és a holokauszt szörnyûségeit festi: a háttér szinte lángol, komor
zene szól, egy kutya futkos a színen, és egyre vadabbul csahol és vonít.
A történet befejezését már Püladész szájából halljuk egy rockkoncert ke-
retei között: rockos hangzású minimálzene, énekbeszéd, a színpad körbe-
körbe forog, apokalipszis utáni hangulat, levertség, kilátástalanság. A kö-
vetkezô jelenetben Oresztész már a holokauszt utáni nemzedék tüneteit
idézi, ôrületében a bûntudat túltengése rejlik. Paranoid és hisztérikus mó-
don reagál mindenre, ami a saját körébe tartozik, legyen az család, nem-

zet, haza vagy éppen önidentitás, így nem
csoda, ha elrettenti a puszta gondolat is,
hogy mindketten hazatérjenek Elektrához,
s újra együtt legyen az elátkozott család
maradéka. Oresztész ôrülete azonban egy
szempillantás alatt elszáll, s a darab legvé-
gén már a mai generáció igényei kapnak
hangot: Iphigenia arról gyôzködi Thoaszt,
hogy annyi év számûzetés és idegenség
után szeretne, és joga is van hazatérni a
családjához, Oresztésznek pedig a követke-
zô tanácsot adja Apolló: „Ha a Testvért, ki
tauriszi templom / árnyában árván nem
szeret, a hellén / hazába hozod: megtörik
az átok.” E testvér azonban nem Diana
szobra, hanem saját testvére, Iphigenia,

BALRA: Jelenet az Iphigeniából 

LENT: A marionettfigurák életébôl
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akit haza kell vinnie; csakhogy idô-
be telik, amíg ezt Oresztész felis-
meri, hiszen éppen ez problemati-
kus számára. Az átkot tehát a saját
ismételt felfedezése törheti meg.

E gondolat pedig mindeddig
meglehetôsen szokatlannak mond-
ható a 4́5 utáni német kultúrában,
hiszen a haza és a nemzeti identi-
tás fogalmait még a kilencvenes
évek végén is a fasizmus és az anti-
szemitizmus felhôje árnyékolja be.
Iphigenia magatartása persze ko-
rántsem jelent gyökeres fordulatot
a német kultúrában. Nem házaso-
dik ugyan össze Thoasszal, tehát

való képtelenségbôl) eredô frusztrá-
ció. Egyes problémák mintha még
a felszínen is hasonlóképpen mani-
fesztálódnának: a terrorizmusve-
szély, a különbözô jelle gû forron gá -
sok, zavargások a társadalom szint -
jén, illetve a paranoid, neurotikus
és pszichotikus megnyilvánulások
az individuumén.

Kriegenburg e jellegze te sen nyu-
gat-európai életérzés ellenére japán
atmoszférát fabrikál a darabhoz.
Ka, a prostituált kimonóban forgo-
lódik, a tér japán belsôkre, a köze-
pén álló két fa nagyra nôtt bonsai
fákra emlékeztet, alá festésként pe-
dig japán zene szól. A lenyûgözô
díszlet így a darab elején elég soká-
ig zavaróan hat, még akkor is, ha
sejteni véljük, hogy Kriegenburg
azért helyezte ilyen köntösbe az
elô adást, mert a hétköznapi német
számára a japán társadalom jelké-
pezi azt a jólétet és luxust, amit a
mi számunkra Nyugat-Európa je-
lent. Ez azonban elég fel színes érv
a színpadkép mellett, különösen
akkor, amikor a mélyen európai
történet egésze ellene szól, nem

nem akarja fenntartani
az idegenség(érzet)ét, és
nem veti el véglegesen a
saját (identitás, nemzet,
haza) konstrukciójának
a lehe tôségét. Ugyan ak -
kor me nekülni sem akar
Tho asztól, tehát szeret-
né megôrizni az idegen-
nel (a másikkal) való kap-
csolatát, és nem akar el-
merülni a sajátban, az
azonosban.

Marionettfigurák 
kimonóban

Andreas Kriegenburg
A mario nett figurák életé -
bôl címû elôadása annak
ellenére is nagysze rûen
mûködik, hogy a mar-
káns díszlet zavaróan
nincs (vagy csak alig-
alig van) összefüggés-
ben a darab egészével.
Bergman 1980-as filmje
jellegzetesen a hetvenes
évek nyugatnémet lég-

körét tükrözi: a jóléti társadalom
felszíne mögött lappangó félelmet,
szorongást és bizonytalanságot.
A keleti és a nyugati blokkok össze-
omlását követô rövid eufória után
az ezredfordulóval mintha ismét
hasonló érzések kezdenének elural-
kodni: a világpolitika és -gazdaság
labilitásából fakadó fenyegetettség-
érzés és a múlttal és ön ma gunkkal
való szembenézésbôl (vagy az erre
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JOBBRA: Stuart Mária 
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beszélve arról, hogy Japánt pusztán a jóléttel és luxus-
sal azonosítani ugyancsak elég felületes gondolkodás-
ra vall. Szerencsére a színészek (Jörg Pose és Judith
Hofmann) zseniálisak, s ahogy egyre elôbbre hala-
dunk a történetben, a díszletnek már egyre kevésbé a
„japánságát”, mint inkább a csillogását és a káprázatát
érzékeljük. A nyomasztóan vörös falak, pon tosabban
rácsok, az aranyszínben pompázó fák, s mindezek
visszatükrözôdése a fényes padlón egyre inkább fojto-
gató atmoszférájú, csillogó-villogó luxuskalitkának hat.

Kriegenburg az elôadáshoz a film forgatókönyvét ve-
szi alapul (ez némiképp eltér az elkészült filmtôl –
egyes jelenetek mintha hosszabbak lennének), és to-
vább bonyolítja az egyébként sem lineáris idôkezelést
is. A filmben és a forgatókönyvben a gyilkosság elôtti
történet és a gyilkosság utáni kihallgatások, jegyzô-
könyvek, beszélgetések és orvosi szakvélemény jelene-
tei váltakoznak párhuzamosan. Kriegenburg mindezt
még megfejeli annyival, hogy az utolsó elôtti, Ka és
Peter közötti jelenet részletei elejétôl fogva újra és újra
megszakítják a darabot, és beékelôdnek a másik két
idôszakasz szcénái közé. Így a gyilkosság, valamint az
elôtte és az utána történtek három idôsíkot képezve fo-
lyamatosan, párhuzamosan bomlanak ki. Elhangzik
továbbá, mégpedig Peter szájából, az a reflexió is, mely
a forgatókönyvben Peter el nem küldött levelébe éke-
lôdik be, és amelyben valaki (Bergman? a filmrende-
zô? a forgatókönyvíró?) arról elmélkedik, hogyan lehet
a bensô lelki folyamatokat a film eszközeivel megmu-
tatni.  Kriegenburg természetesen a filmes eszközökre
vonatkozó problematikát a színházi megjelenítés kér-
déseire fordítja át. Jörg Pose a második felvonás elején
egészen elôrejön, és közvetlenül a közönséghez intézi
gondolatait – mind az el nem küldött levél tartalmát,
mind pedig a színházi eszközökkel kapcsolatos töp-
rengéseit. E jelenet, csakúgy, mint Katarina kifakadása
a darab vége felé (a forgatókönyvben a 10. fejezetben),
az elôadás legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik.

Veronai zombik

Kriegenburg másik rendezése, a Romeo és Júlia már
a Thalia stúdiószínházának elôterében, a nézôk között
elkezdôdik. A színészek a pénztár, a bár, egy zongora
és egy magasba emelt kifutó kulisszái között játszanak,
s a nézôk mint statiszták jelenlétének köszönhetôen
Capulet bálján egy gombostût sem lehet elejteni. Ro-
meo és Júlia kivételével mindenki platinaszôke parókát
visel. Fehérre meszelt, hullaszerû arcok – mintha csak
veronai zombik vagy élôhalottak népesítenék be a da-
rabot. A kosztümök barokkosak, az összhatás azonban
nagyon is modern és élô, sôt már-már futurisztikus, s
nemcsak attól, hogy Júlia a Somewhere over the rainbow-t
énekli, Romeo pedig azzal próbál meg imponálni
neki, hogy kiváló kávét fôz, hanem a színészi játéknak
köszönhetôen is. Ez utóbbi persze azért is lehet olyan
természetesen könnyed és eleven, mert a Shakes -
peare-szöveget jelentôs mértékben modernizálták. Az
utcai csetepaté és a bál után az elôadás az erkélyjele-
nettel már a színházteremben folytatódik, ahová csak
most léphetünk be, s egyúttal a jegyeket is itt kérik el.

Bent legelôször is óriási hangzavarral több vödör töl-
tényhüvelyt szórnak szét a padlón. A színpad három

fala hófehér, az egyetlen díszletelem egy kétszer két
méteres, mintegy nyolc centiméter vastag simára gya-
lult deszka középen – egyik élének közepénél fellógat-
va – a padló felett kb. húsz centi magasságban végzô-
dik. Amellett, hogy Kriegenburg talán éppen ifjú éve-
in mélázhatott, amikor eszébe ötlött e színpadkép –
Németország egyik legzseniálisabb rendezôje ugyanis
eredeti szakmáját tekintve asztalos –, e díszletelem
számos funkcióra alkalmas. Így rögtön a II. felvonás 2.
színében Júlia erkélyeként szolgál. Hosszú cövekekkel
alátámasztva a deszka alatt az elôadás szereplôi állnak,
méghozzá farkasálarcban, közöttük bolyong Romeo,
míg Júlia a deszkán fekszik. Nem sokkal késôbb Ben -
volio és Mercutio számára szolgál libikókaként, akik
az elôadás egyik legélvezetesebb jelenetében részeg
clown-párként alkoholtól mámorosan hintáznak rajta.
Shakespeare szövegét itt alaposan átírták és kiegészí-
tették, Paula Dombrowski és Ole Lagerpusch pedig
brillíroz. Késôbb (III. felvonás 5. szín) e deszka a két
szerelmes körül kering – s nekik minduntalan el kell
lökniük maguktól, folyamatosan pörgetniük-forgatni-
uk kell, mert ha az középen megállna, akkor éppen el-
találná ôket, ugyanis éppen felettük van felfüggesztve.
Legvégül pedig lekerül a láncról, s ez lesz a szerelme-
sek halotti ágya is.

Kriegenburg elôadásának hatása elsôsorban talán a
jelmezeknek és a sminkeknek köszönhetô, másrészt
pedig annak a rendezôi koncepciónak, mely hagyja
ôket mûködni, s ezeken túl „már csak” a jelenetek pre-
cíz és aprólékos kidolgozására törekszik.

Díszletek és színészek

A fenti leírásokból egyértelmûen kitûnik, ami már
eddig is szembeszökô volt a német színházi elôadá-
sokban: hogy az elmúlt tizenöt-húsz évben (vagy még
régebb óta) Németországban a díszlet szinte önálló
mûvészeti ággá alakult. S itt érdemes egy pillanatra
még egy elôadást, Stephan Kimmig Stuart Máriáját is
leírni, pontosabban annak díszletét, mely az összes elô -
adásé közül az egyik leglátványosabb volt. A díszlet a
legmodernebb építészeti trendeket idézve (már ameny-
nyire ez természetesen színpadon lehetséges) egyetlen
építményben gyûjti össze a darab helyszíneit. A kör
alakú forgószínpad közepén egy négyzet alakú tér van,
benne három nyírfa törzse látszik, a koronájuk már
nem. A négyzet négy oldalához négy különbözô szoba
és terem csatlakozik: Mária cellája, Erzsébet szobája,
egy tárgyalóterem és egy semleges tér – itt játszódnak
a parkbeli jelenetek, illetve a két királynô találkozása.
E helyiségeket rendeltetésüktôl függôen hófehér pane-
lek és óriási üvegablakok választják el egymástól. A te-
reket mindenütt egyfajta angolszász dizájn: hûvös ele-
gancia, letisztultság és funkcionalizmus jellemzi.
A tárgyalóterem megfelel a transzparencia követelmé-
nyeinek, Erzsébet szobája puritán és praktikus, Mária
cellájában pedig ugyanúgy formatervezett a mosdó, a
vízcsap és a szemetes is, mint bármelyik modern iro-
daházban. Az egyes terek közötti átjárás és áttekint-
hetôség a helyiségektôl függôen más és más, ugyan-
akkor a nézôtérrôl folyamatosan átlátható az egész tér,
az egyes jelenetek között ugyanis néha többször is kör-
befordul a színpad, míg megáll annál a pontnál, ame-
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lyik helyszín éppen következik. A kosztümök és az öl-
tönyök hihetetlenül jól szabottak, szintén a legújabb
trendeket követik. A díszlet és a jelmezek együttesen a
multik és a topmenedzserek világát juttatják eszünkbe,
s ez az alapkoncepció határozza meg az elôadás egész
atmoszféráját. Emellett persze Paula Domb row s ki
Erzsébet-alakítását figyelve egy pillanatra sem lankad a
figyelem, paranoid-skizoid üzletasszonya mindvégig
zseniális. (A Theatertreffen zsûrije velem ellentétben
valószínûleg nemcsak a díszletre és a színészi játékra
figyelt fel, az elôadást ugyanis idôközben beválogatták
a találkozó 2008-as programjába.)

S míg a 2007-es Theatertreffen számos produkció-
jának érdekessége mintha kimerült volna a díszletben
(lásd SZÍNHÁZ, 2007/9.), addig a Thalia elôadásai-
nál összességében sokkal inkább az érzôdött, hogy a
díszlet az elôadás része, annak egészéhez kapcsolódik,
s nem él tôle függetlenül önálló életet, illetve nem
puszta látványként szolgál. (S bár a Marionettfigurák
esetében éppen ennek ellenkezôjét írtam, az elôadá-
sok összességét tekintve mégiscsak igaz az állítás.)
Másrészt a díszletek kedvéért nem hanyagolják el a
színészi játékot, ami más színházaknál bizony elôfor-
dul. Itt minden produkcióban jelenetrôl jelenetre pon-
tosan kidolgozott színészi játékkal és ennek estérôl
estére következetes kivitelezésével találkoztam. A ham-
burgi Thalia elôadásai nagyon is újszerûek és eleve-
nek, de korántsem modernkedôk, természetesen és
magától értetôdôen alkalmazzák a legújabb techniká-

kat, gondolkodásmódokat és tapasztalatokat, nyoma
sincs kínos erôlködésnek vagy izzadságszagú mûvész-
kedésnek.

A fentiekben nem tértem ki Michael Thalheimer
Puntila úr és szolgája, Matti és Stefan Bachmann Szeget
szeggel címû elôadására, mert nem érzékeltem bennük
különösen figyelemre méltó rendezôi koncepciót, de
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy ezeket sem
untam egy pillanatig sem. A jelenetek kidolgozása és a
színészi játék ezeknél is mindvégig precíz és pontos
volt. Nem írtam továbbá René Pollesch A világ gazdag
szülôk vendégségében címû elôadásáról sem, mely az
Iphigenia mellett a legjobban tetszett. Hamburgi ren-
dezése ugyanis mind technikailag, mind tematikájá-
ban sokban hasonlít a nálunk is bemutatott Szuper -
markethez (lásd SZÍNHÁZ, 2008/2.), olyannyira,
hogy még a Dr. Steiner haláláról szóló dialógus is el-
hangzik benne, így csak ismételni tudnám a már leír-
takat a kamerától a kivetítôig, a súgótól a montázs-
technikáig. A budapesti elôadással ellentétben azon-
ban ez (vagy itt?) fantasztikusan mûködött. A színé szek
(Anna Blomeier, Judith Hofmann, Felix Knopp, Jörg
Pose és Katrin Wichmann) alakítása – mint a Thalia
minden egyes produkciójában – itt is mindvégig
lenyûgözô volt, az elôadásnak az ismétlések ellenére
sem voltak üresjáratai, és korántsem tûnt egyhangú-
nak. Hogy az elôadás jobb-e, vagy a színészek (esetleg
a közönség?) – erre a kérdésre valószínûleg nem lehet
egyértelmû választ adni.

z 1999-ben elhunyt Grotowski tanítása világ-
szerte tovább él, és hatása számos olyan mûvész

alkotásaiban felismerhetô, akiket munkássága meg-
érintett.

Amikor Lengyelországban 1981-ben kihirdették a
szükségállapotot, Grotowski az Egyesült Államokba
emigrált, és a Columbia Egyetemen a színházi tanszék
professzora lett. A rákövetkezô évben elfogadta a Ka li -
forniai Egyetem ajánlatát, és Irvine-ba költözött.
Ekkoriban dolgozta ki az „objektív dráma fokuszált ku-
tatóprogramját”, amelyen belül más elemek között a
hagyományos haiti dalokkal is foglalkozott. 1984-ben a
wrocl/awi Laboratórium Színház hivatalosan is felosz-
lott, Grotowski pedig 1986-ban Kaliforniából az olasz-
országi Pontederába települt, és létrehozta a Jerzy Gro -

towski Munkaközpontot. Itt alakult ki együtt mû kö -
dése Thomas Richardsszal.

A Munkaközpont kezdeti szakában a kutatás rész-
ben a Sztanyiszlavszkij-féle „fizikai cselekvésekre” irá-
nyult. Innen tért át Grotowski a – Richards elnevezé-
sével – „belsô cselekvésre”, és ez lett a „mûvészet mint
kifejezôeszköz” néven ismertté vált kutatási téma ren-
dezôelve. Grotowskinak a Munkaközpontban töltött
elsô éveit a nyilvánosság számára is hozzáférhetôen
Richards jelentékeny könyve, a Hogyan dolgoztam
együtt Grotowskival a fizikai cselekvéseken örökíti meg,
míg a „mûvészet mint kifejezôeszközzel” kapcsolatos
kutatásokat Richards újabb könyve, A gyakorlat szívé-
ben – Grotowski és Thomas Richards Munkaközpontja is-
merteti. Grotowski Richardsot a maga „legfontosabb
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Jerzy Grotowski öröksége 
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