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játssza, és nagyon jól megy.” Elolvastam, és kitûnônek
találtam. Álmodni sem mertem volna, hogy Wesker,
aki épp akkor aratott sikert Angliában, odaadja a dara-
bot nekünk. Azért írtunk neki valami levelet, hogy
„Nem vagyunk senkik, nyilván többtucatnyian kérték
már, de ha netán véletlenül fantáziát látna benne, és
vállalná az ôrültséget, hogy odaadja a darabot egy csa-
pat fiatalnak, ígérjük, hogy teljes erônkbôl küzdünk
majd, hogy jó kezekben legyen”. Hihetetlen, de idead-
ta! És mi feldolgoztuk, Philippe Léotard3 és én.

– Hány színész játszott A konyhában?
– Már huszonöt. És már akkor mindenféle nemzeti-

ségûek, mert a darab ezt elôírta.

Szóval diadal. Elsô ízben kerestünk valamit. Úgy ér-
tem, pénzt.

Azt hiszem, ettôl kezdve volt nemcsak kedvem, de
ambícióm is igazi, nagy színházat csinálni. A konyha
mindenkit rákényszerített, hogy találjon magának egy
formát, egy fizikai metaforát. Megpucolni egy nyelv-
halat, ami nem létezik, az színház. Valaki reményte-
lenségét megfogalmazni abban, ahogy a tojást felveri,
az színház. Ettôl fogva szenvedélyesen szerettem a
színházat. A színház mûvészetét is, nemcsak a szín-
ház adta kalandot.

Az interjút Limpek László szerkesztette és fordította a kö-
vetkezô kiadvány alapján: L’art du présent, entretien
d’Ariane Mnouchkine avec Fabienne Pascaud (A jelen mû -
vészete; Ariane Mnouchkine-nal Fabienne Pascaud be-
szélget). Plon, 2005.

3 A Napszínház egyik alapító tagja. 1970-ben kilép a társulatból. César-
díjas filmszínész, népszerû énekes lesz, de az alkohol és kábítószer
rabjává válik, kokainkereskedelem miatt felfüggesztett börtönbünte-
tésre is ítélik. 2001-ben halt meg.

smaragd sziget fôvárosa, Dublin meglepôen kicsi
– persze, Írországgal arányos. Még meglepôbb

azonban, hogy ehhez képest mekkora az irodalmi hír-
neve. Az ír színház nem tartozik ma a mûfaj kortárs
progresszív fôsodrába, de az ír dráma igen, ezen túl
pedig itt van az angolszász színházi fesztiválok korel-
nöke, a Dublini Színházi Fesztivál, amely 2007. szep-
tember–októberben ünnepelte fél évszázados jubileu-
mát gazdag programjával (harminchárom színpadi
produkcióval tizenhárom országból – köztük a Katona
József Színház Ivanovjával és a Krétakör Sirájával és
Feketeországával). 

A fesztivált egy sokoldalú színházi ember, Brendan
Smith alapította 1957-ben, az Ír Turisztikai Hivatallal.
Mûvészeti koncepcióját érdekes és elérhetô nemzetkö-
zi produkciók meghívására, valamint bemutatkozási
lehetôség biztosítására hirdette meg – fôleg a kortárs
drámán alapuló – hazai elôadások számára. Operát,
zenét és táncot is befogadtak, de a fô hangsúlyt a pró-
zai elôadásokra fektették. Az ötvenedik mustrán végig-
tekintve láthatóan hasonló elvek érvényesülnek a je-
lenlegi fiatal mûvészeti vezetô, a drámaíróként és tár-
sulatvezetôként már szakmai hátteret maga mögött
tudó Loughlin Deegan alatt is.  Ugyanakkor ez a kon-

cepció nem kölcsönöz markáns arculatot a fesztivál-
nak: a több mint kéthetes programsorozat csaknem fe-
lét az Irish Theatre Magazin meghívottjaként végigláto-
gatva nem fedeztem fel mélyebb összefüggéseket a be-
válogatott elôadások közt. Egyaránt helyet kapott
benne egy hagyományos miliôben játszott Ványa bá-
csi, Brian Friel új fordításában és egy csodálatosan erô-
szakos világfi Szerebrjakov (John Kavanagh) szereplé-
sével; két nagyon erôs gyerekprodukció; a legjobb
West End-i hagyományokra épülô, The History Boys
címû komédia a londoni Nemzeti Színházból; az ír kí-
sérleti színház, a Pan-Pan Dogma-film-adaptációja; va-
lamint néhány különleges csemege. 

BROOKOK

A Karamazov testvérek egyik fejezetében a tizenöt év-
század után, a tomboló inkvizíció közepette Sevillába
visszatérô Krisztus csodát tesz a nép között, mire a
nagy inkvizítor lecsukatja, mondván, már nem zavar-
hatja össze a rendszert, amelyet tanításaiból létrehoz-
tak. Számon kéri rajta felelôtlenségét, hogy elônyben
részesíti az egyéni szabadságot, holott az ember –
mint történelme azóta is igazolja – alkalmatlan erre,
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éppen ezért teremtette meg az egyház azt a királysá-
got, amely akár erôszak révén is, de megnyugvást kínál
a hálás köznapi lényeknek, s a munka halad. „Hát
nem szerettük mi az emberiséget, amikor béketûrés-
sel tudomásul vettük gyöngeségét, szeretettel könnyí-
tettünk a terhén, és gyarló természetének még azt is
hagytuk, hogy bûnt kövessen el, de a mi engedélyünk-
kel? Minek jöttél hát most zavarni bennünket? És mi-
ért nézel rám némán és áthatóan azzal a szelíd sze-
meddel? Csak lobbanj haragra, nekem nem kell a sze-
reteted, mert én se szeretlek téged” – tajtékzik az
inkvizítor, majd várja Krisztus válaszát. „Az öreg azt
szeretné, ha mondana neki valamit, még ha keserût,
iszonyút is. De ô váratlanul, némán odamegy az ag-
gastyánhoz, és csöndesen megcsókolja kilencvenéves,
vértelen ajkát.” Ez a Dosztojevszkij-regénybôl szárma-
zó, Marie-Hélène Estienne tisztázta passzus a Théâtre
des Bouffes du Nord  Peter Brook rendezte elôadásá-
nak veleje. A tömlöcbeli monológ – a Karamazovokra
történô bármiféle utalás nélkül – önálló drámai hely-
zetet teremt Krisztus és az inkvizítor között.

A The Grand Inquisitor színpadának megvilágítása
egyenletes és sugárzó, nem is változik a csaknem egy-
órás idôtartam alatt, ahogyan az üres színen sincs más
egy dobozszerû ülôalkalmatosságon és egy dísztelen
zsámolyon kívül. Krisztus a dobozon ül, kissé háttal a
nézôtérnek, passzív szemlélôként; a színpadot az
Inkvizítor uralja. Bruce Myers, aki Brook régi munka-
társa, narrátorként, Krisztus visszatérésének leírásával
kezdi, azután a magányos figurához fordulva fejti ki a
fent elmondottakat. Játéka mesterien a lényegre törô,
ökonomikus színészi varázslatokból építkezik.
Narrátorból fôpappá válása hosszú, fekete reverendá-
jának begombolásával történik. A szemünk elôtt válik
agg bíborossá, miközben a legcsekélyebb módon sem
jelzi egy öregember figuráját. Bölcs és nyugodt, de ko-

rántsem visszafogott vagy statikus, a legkisebb érzelmi
rezdülést is közvetíti, befogja a színpadi tér minden
részletét. Mondanivalóját a hangszínek széles skáláját
tökéletesen uraló hangon közvetíti, s valamiféle filozo-
fikus mozgással kiegészítve teszi teljessé. Hozzá ké-
pest Joachim Zuber Krisztusa „csupán” jelen van, de
erôs, belsô koncentrációval ôrzi a csendet, s testi je-
lenléte szolgáltatja tulajdonképpen a szituációt Myers
rituáléjához. Mindez végig feszült figyelmet követel,
egy pillanatra sem engedi lankadni a nézôt. Pedig
egyáltalán nem válik kortársivá vagy izgalmassá a tör-
ténet, csak egyszerûen és hitelesen szól, sallangmen-
tes, filozofikus fabulaként.

Ugyancsak Peter Brook rendezése a Fragments (Tö -
re dékek), amely egy maréknyi Beckettet állít színpad-
ra, érdekes fénysávokkal keretezve, de szintén letisz-
tult formában. A Young Vic Színház produkciójában
öt rövidke mû követi egymást, amelyek pesszimista vi-
lágában Brook és színészei a humort keresik, s eköz-
ben igazán becketti atmoszférát teremtenek. A nyo-

masztó szövegekhez erôteljes fizikai színház párosul,
talán nem véletlen, hogy Brook a Complicité nevû,
hangsúlyozottan testi játékra (is) építô angol színház
három régi munkatársát kérte fel, akik a pantomim-
ban is otthon vannak. Ôk vezetik Beckett szövegét
komikumtól gondolatig, idônként kinagyítva egy-egy
vaudeville-be illô pillanatot, s így az író világa koránt-
sem a megszokott szürke, szomorkás, hanem színes
és élettel teli lesz Brook színpadán. 

A Színmûtöredék I. ízelítôt ad az egymástól való köl-
csönös függés viszonyaiból. Egy vak hegedûs és egy to-
lókocsis nyomorék találkozik vagy él görcsös egymás-
rautaltságban. Lepereg a dialóg, és közben megeleve-
nedik az alakokban felgyûlt feszültség. Jos Houben és
Marcello Magni nem egyszerûen huzakodik, de erô-
szakosan gonoszkodik egymással, próbálnak felülke-
rekedni a másikon, miközben rá is vannak utalva.

BALRA: A Nagy Inkvizítor: Bruce Myers 
FENT: apró fémes tárgyak (Back to Back Theater)
JOBBRA FENT: Beckett/Brook: Töredékek 
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A vak vakon kering, a nyomorék pedig kénytelen csak
nézni kajánul, ahogy meg-megbotlik a színpadon. A Né -
majáték II.-ben Brook szorosan követi Beckett szöveg-
be kódolt intencióit. A és B „bohócok”, akik szüntelen
ismétlik a napi lét (öltözés, evés, munka stb.) tevé-
kenységeit. Zsákból másznak elô, ha megnógatja ôket
a felülrôl lógó, hosszúkás kúphoz hasonló ösztöke, és
zsákba másznak vissza, ha letudták a napot.  A nyurga
B (Houben) harsányan jókedvû, virulva porolja hátsó-
ját a fogkefével, répát rágicsál, mint egy boldog nyuszi,
míg a tömzsi A (Magni) homlokegyenest ellenkezô
személyiség: durcásan fúj és grimaszol, unott, állan-
dóan kínlódik mindennel, fôként kopott, közös nad-
rágjukkal, ami rá hosszú, B-re pedig rövid, csak az
utóbbi örül neki, mert szellôzik a lábszára. A két ka-
rakter pompásan csúszik a helyére, s minden elem in-
doklást nyer. Még az is, hogy a szerzô által vízszintes-
nek írt tüske azért mozog függôlegesen, mert a máso-
dik ébresztésekor A térdre rogyva, imára kulcsolt
kézzel tekint fájdalmasan felfelé. Nyugtalanítóbb mo-

tívumokból építkezik az Altatódal, amelyben a ma-
gányt és a közelgô halál elôszelét érzékíti meg Kathryn
Hunter játéka. Ahogyan kántálja poétikusan a sorokat,
már nem ismétlôdésként hangzanak, hanem egy
aszottá vénült asszonyka elkárált történeteként, akinek
életében az unalom és hiábavalóság cirkulál körbe-kör-
be. A színésznô kísértetként dülöngél a székén, mint
akinek csakugyan az utolsó pillanatait látjuk. Brook
egyébként itt is „eltér” a szerzô meghagyásaitól, mert
W nem a saját felvett szövegét hallgatja, s nem egy
hintaszékben ringatja magát a halálba, hanem élôben
mondja mindkét szövegváltozatot, és kemény támlá-
nak veti a hátát. Rendkívül nyomasztó, mikor egy má-
sik, hasonló atmoszférájú részben ugyancsak Hunter
elmondja a Sem vagy Sehol címû verset is, miközben
bolondos nénibôl elaggott öregasszonnyá válik, és vég-
telen szomorúságot árasztva jön a színpad elejére.
Befejezésként ismét viháncolás következik: a Jövés-me-
nésben három öreg hölgy ül egy padon, s amint az
egyikük kissé eltávolodik, a másik kettô lázasan ki-
pletykálja. Abszurd és komikus a látvány, pláne, hogy

két nôi fôkötô alatt két férfi cserfeskedik, így lesz a zá-
rás is inkább farce, mint elégia.

AUSZTRÁLOK AZ UTCÁN

Egészen másfajta színházi teret kreál a Back to Back
Theatre. A geelongi, fôként fogyatékos fiatalokból álló
társulat small metal objects (apró fémes tárgyak) címû
produkciójában a nézô egy üzleti negyed forgalmas te-
recskéjén felállított sátor alatt ül, mûanyag székeken.
Fejünkön fülhallgatóval, három oldalról rejtve gub-
basztunk, és nézzük a kora délutáni jövés-menést.
Mikor egy-két járókelô betéved a sátor elé, és észrevesz
minket, kukkolókat, a habitusához képest reagál, de
többnyire csak értetlenül mosolyog, és arrébb húzó-
dik. Mi szintén mosolygunk, ugyancsak kissé zavar-
tan, s hallgatjuk a fülhallgatóból érkezô távoli foszlá-
nyokat, mintha az elôttünk elsietôk belsô hangjait
hallanánk dallamok közé keverve. Lassan-lassan pár -
beszéd bontakozik ki a masszából. Két barát beszélget
érzéseirôl, vágyairól és félelmeirôl. Az azonosított han-
gok mellé még egy darabig a nyüzsgô utca képe társul,
mint valami városi elidegenedést felmutató happe-
ningben, azután egyszerre csak elôttünk vannak a sze-
replôk hús-vér valójukban. Varázslatos, ahogyan a „rá-
diójáték” figuráit azonosítja az ember, és kiemeli ôket
a hullámzó tömegbôl.

A dundi Gary végigsétál valami szegletkôsorba app-
likált vascsövön, tôle nem messze álldogál és nézelô-
dik a cingár Steve. Kis idô múltán feltûnik még két
szereplô, és kirajzolódik egy töredékes történetféle.
Nem egészen világos minden, de felvetôdô kérdéseivel
a nézô jobbára magára marad, ki-ki fantáziája szerint
elégedetlenkedhet, vagy színezheti és egészítheti ki a
látottakat. Steve (Simon Laherty) és Gary (a fiút játszó
Sonia Teuben) fogyatékosok és drogdílerek. Gary tele-
fonon lebeszél Allannel egy üzletet ide az utcára, majd
kisvártatva fel is tûnik a yuppie-szerû figura (Jim
Russel), aki akár a környezô irodaházak szorgos han-
gyája is lehetne. Gyorsítót akar egy céges ünnepi estre,
hogy tüzesebb legyen a hangulat. Csakhogy Steve meg
inkább álldogálni szeretne az utcán és cseverészni,
meg gondolkozni a dolgokról. Gary pedig azt akarja,
hogy Steve jól érezze magát, ezért nem hajlandó ott-
hagyni a barátját, még egy tetemes összeg reményé-
ben sem. Az üzlet dugába dôl, pedig Allan végsô két-
ségbeesésében még lehívja Carolynt (Genevieve
Morris), a vállalati agyturkászt is, hogy gyôzze meg
Steve-et. Mindent felajánlanak, Carolyn még erotikus
szolgáltatásra is hajlandó, mindez azonban nem segít
a helyzeten. A romlatlan dílerektôl távol kerül a small
metal objects utáni sóvárgás.

Bruce Gladwin rendezése kísérlet. Látszólag hagyo-
mányos nézôi pozíciót kínál, de kizökkent a tradíció-
ból. Utcára viszi a színpadot; majd a nézôi észlelést
kettéválasztja, s a hallhatót élôben, de rádión közvetíti,
miközben élôben adja a képet. Mindezt felülüti azzal,
hogy a színjátszót a hétköznapi természetességgel vi-
selkedô ember mellé helyezi, ami rendkívül érdekes
látvány. A Garyt és Steve-et játszó színészek egyáltalán
nem alakoskodnak, csak magukat adják, ahogyan a já-
rókelôk is a lehetô legtermészetesebben vannak jelen.
Kedvtelve legelteti rajtuk az ember a szemét. Végül jön
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a yuppie és a pszichológusnô, akikrôl, bár remekül ját-
szanak, menthetetlenül lerí, hogy szerepet alakítanak.
Egyszerûen ledobja ôket az utca, pedig ôk képviselik
azt, amit színháznak tartunk, a tünékeny varázs azon-
ban ezúttal mégsem ôket lengi be. 

A JENKI BUDOÁR

Kísérlet helyett talán inkább polgárpukkasztásnak
nevezhetjük a New York-i „kabarésztárok”, Julie Atlas
Muz és Bradford Scobie gonoszkodó és szemérmet-
len, de fergeteges paródiáját az amerikai kultúrkörbôl.
Produkciójuk címe Gorgeous Morons, azaz körülbelül
„káprázatos lököttek”, ahogy állítólag az amerikaiak
becézik ironikusan magukat.  A dévaj burleszk csak-
ugyan ragyogó elfajzottságról tesz bizonyságot, amint
tetemre hívja az amerikai, pontosabban globális vilá-
gunkban már internacionálissá szélesedett fogyasztói
kultúra kliséit. Borzasztó szabadszájúság, politikailag
tökéletesen inkorrekt nézetek és a populáris kultúra el-
képesztô szeméthalma tölti meg az elôadás helyéül
szolgáló kabarészínpadot. 

Már az indítás rögzíti az alaphangot. Scobie pima-
szul kijelenti, hogy hé, ôk Amerikából jöttek, és tud-
ják, hogy az egész világ utálja az amerikaiakat, de se-
baj, mert ôk pedig az egész világot utálják. Valahol e
tájt Atlas Muz csábos mozdulatokkal és meztelenül
bebújik egy ember nagyságú, átlátszó lufiba, mint va-
lami cirkuszi számban, és ünnepelteti magát. Ez is
marad a szereposztás végig. Mikor az egyik szereplô
színen van, a másik új jelmezbe bújik hátul, s már ab-
ban lép be a szám végére – a rendszertelen ötlet-
szerûséggel haladó est vetkôzôszámait Scobie etûd-
gyöngyszemei váltják. 

A sima képû srác hihetetlenül szellemes gegek se-
gítségével kalauzol végig az észak-amerikai történel-
men, és avat be az Egyesült Államok ikonjaiba. Zöld
sapkás, csatos cipôs koboldként csetlik-botlik és beszél
a puritán telepesekrôl, azután gügye indián lesz, és így
tovább. De a parádés jelmezekkel állandóan valami
gond van. Zseniális és ellenállhatatlan epizód, amikor
éppen a Doctor Donut’s elhízott kosztümös fánkja-
ként szuszog és járkál, be nem áll a szája, fejhangon

magyaráz, miközben a jelmezérôl le-lecsúszó cukros-
mázas sütiket rakosgatja vissza magára, döfködi nemi
szerve környékére a fánkocskát, vagy a bajszát ragaszt-
gatja vissza izgatottan sipítozva. Virtuóz komikussal
állunk szemben, sugárzik belôle a színészi erô, mi-
közben minden jelenete olyan könnyed és frappáns,
mintha csak rögtönözne. Ô is vetkôzik, de mindig ma-
rad rajta legalább zokni és gatya, Julie Atlas Muztól el-
térôen, akinek a testét – ahogy az egyik helyi kritikus,
Peter Crowley fogalmazott – „az elôadás végére már
jobban ismerjük, mint a sajátunkat”.

Miközben Scobie fergeteges stand-up komédiásként
– ami már önmagában amcsi panel – leplezi le az
amerikai klisék szirupos semmitmondását és idiotiz-
musba tunkolt infantilis világlátását, addig a Marilyn
Monroe-i szôkeség magára ölt mindenfajta hiányos
kosztümöt, de csak azért, hogy kisvártatva letéphesse
magáról, és egész testével, lényével reklámozza a nu-
dizmust. Olyan precíz koreográfia szerint végzi a moz-
dulatokat, hogy a sokadik sztriptíz már valamiféle ri-
tuálénak tûnik. A kívánatos nôi test kortársi szertartá-
sa, ahogy hemzseg és incselkedik körülöttünk
óriásplakátokon, tévében, interneten. A felszínes és
dôre popkultúra mellett a nôi test kerül középpontba,
s Atlas Muz szégyentelenül hajtja végre a legvadabb
provokációkat.  Tehénként jön be egy cowboyos jele-
netben, tôgyként himbálva a mellére húzott virágos
kesztyût. Meztelenül kimászik a nézôtérre, és vadul te-
kergeti magát egy homokosnak tûnô pár egyik tagja fe-
lett, aki vigyorog, miközben a barátja hangosan és él-
vezettel sopánkodik a többi nézônek. A csúcs azonban
tagadhatatlanul az a momentum, mikor a hölgy szé-
gyentelenül megdaloltatja a pináját.

Az elôadás során többször leereszkedik egy vászon,
amire szupertotálban vetítik a lány nemi szervét,
ahogy western-bajuszt pödör a fanszôrzetébôl, ami fölé
pici szem és orrocska, van festve, s alatta az éneklô szá-
jacska nem más, mint a tulajdonos ujjaival húzkodott
szeméremajkai. De ugyanez élôben is látható: Julie
Atlas Muz anyaszült meztelenül az elsô sorban ülôk
fejétôl körülbelül kilencven centire nekiáll zenére húz-
kodni a nemi szervét. Hogy mi ez? Mûvészet? Üres
provokáció? Vagy csak egy szelet a világ színházából. 

Gorgeous Morons:
Julie Atlas Muz 


