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Immár nem kurta színházi múltamból felidézhettem
további emlékezetes Vihar-élményeket, buta gôggel
akár mondhattam azt is, ez a darab, ez a világ nekem
már „megvan”. Gyanút akkor fogok, amikor a litván
moszkvai Karbauskis megsúgja, „ez lesz a fesztivál
legjobb elôadása”, és utólag azt mondhatom, nem té-
vedett a fiatal kolléga (Lev Erenburg rendezése az úgy-
nevezett „kis formák” kategóriában a legjobb elôadás
díját nyerte el, mellesleg a „nagy formákban” termé-
szetesen Lev Dogyiné lett a pálma, a legjobb rendezô
maga Karbauskis, a „leginvenciózusabb” produkció
pedig Krimov A Démonja lett). Nézem ezt a magnyito-
gorszki életjátékot, és azt tapasztalom, nem kell ahhoz
feltétlenül naivnak lenni, hogy újra és újra rácsodál-
kozzunk a színházra, vagyis hogy a világra. Egy tópar-
ti faluban vagyunk, a hátsó színpadi takarásba rejtett
vizet a mennyezetre függesztett hatalmas tükörben
látjuk, az elôtérben utca-ház, mikor mi, a középen ke-
resztben végighúzódó falhoz hat hatalmas palló, akár-
ha libikóka támaszkodik, rengeteg játék képzelhetô el
így, s szereplôink ezt egytôl egyig ki is használják. Így
találkozunk például az idegenként érkezô Borisszal,
aki a fal-tóparton megáll, a tóba vizel, és közben szóba
elegyedik a barkácsoló Kuliginnal, majd az egyik pal-
lón becsúszik a faluba, késôbb Kátya egy másik pallót
felbillentve a tóba löki titkos szerelmét, Boriszt, csak
hogy utánaeshessen, mi pedig a tükörben bámuljuk a
vízben úszó-ölelkezô fiatal testeket, amelyek aztán di-
deregve kimásznak-kibucskáznak a partra, lehemper-
gôznek a pallókon, majd egyszerre foglalatoskodnak a
szerelemmel és az átázott ruhák kicsavarásával, a sze-
retkezés után úgy maradnak, s ahogy kell, a lány érzel-
mesen nyújtózik, és belealszik a babusgatásba, a fiú
pedig rágyújt, mi hol elérzékenyülünk, hol nevetünk:
Kátya már horkol, a vizes, meztelen testek körül szú-
nyogok zsonganak, Borisz nem mozdul, nehogy feléb-
ressze a lányt, de közben gyárkéményként fújja-pum-
pálja a füstöt, harcol a szúnyogokkal… Erenburg nem
arra törekszik, hogy sajátos, egyedi módon értelmezze

a drámát – ô arra törekszik, hogy azt, amit a szerzô ki-
metszett az életbôl, visszahelyezze oda: az életbe.
Elmeséli a történetet, megmarad a zsarnok anya, a te-
sze-tosza férj, az áldozatra született fiatal feleség…,
csakhogy a színdarabegészbe kimetszett viszonyrend-
szert visszahelyezi egy gazdagabb, minden történés-
nek és minôsítésnek árnyalatot adó teljes közegbe.
Legfôbb törekvése – és ez jólesik az én korszerûtlen,
de agyonüthetetlen lelkemnek –, hogy minden szerep-
lô elfogadható, sôt szerethetô legyen. Ôk maguk is így
viszonyulnak egymáshoz, ezért nekem, nézônek nem
esik nehezemre, hogy belépjek ebbe a közegbe. Kátya
az egyik pillanatban irtózik férjétôl, menekül anyósá-
tól, a másikban vele együtt, összezárt asszonyi közös-
ségben vetkôzteti és mossa le a hullarészeg, jámbor-te-
hetetlen férfit, azt a férfit, akinek megalázottságában-
kitaszítottságában csak a kocsma a támasz, ott a
mozdulni alig képes, alkoholista Gyikojba kapaszko-
dik, mi pedig sírunk és röhögünk a világ két árváján,
ahogy a vodkásüveg által vezetve bucskáznak bo-
hóctréfából bohóctréfába. A magnyitogorszkiak csilla-
píthatatlan játékossága, életközpontú szemlélete,
melyben fény-árnyék egy és ugyanaz, letaglózó és fel-
emelô. Kabanova maga az ôsanya, teremt és pusztít,
szül és temet, ölel és fojt – általa lüktet és miatta
bénul meg minden. Az ártatlan-bûnös lány a tóban
végzi, csatakos-vizes teste ott hever a faluközösség lá-
bánál, félelmetesen zúgó szúnyogok serege gyûlik fö-
léjük, Kabanova ôszinte gyászban megáll egy pil -
lanatra, hogy aztán minden erejét mozgósítva ûzze-
hajtsa a támadókat, de ehhez kevés a hatalma. Kevés
a férfiak cigarettafüstje is, ám egy eltévedt szikra segít:
meggyulladnak a házak, ég a falu, lángol az élet. Nem
tudhatjuk, mi következik. Mert ebben a Viharban,
amiben ismerni véltük, mi a fekete és mi a fehér, mi
az igen és mi a nem, most megrendülve bámulunk a
világnyi szakadékba – olyan jó és olyan félelmetes,
hogy ilyen kiismerhetetlen a világ. És benne persze a
színház is.

berlini Theatertreffen minden évben az elmúlt
évad tíz legjelentôsebb német nyelvû elôadását

mutatja be. 2002 óta a produkciókat egy héttagú
zsûri válogatja, amelyben a tagok háromévenként
váltják egymást. Az egyes zsûritagok az évad során a
fesztivál szempontjából szóba jöhetô elôadásokat ja-
vasolnak, s ezeket a többiek is igyekeznek megnézni.
A végsô döntéskor a legalább négyük által látott és a

fesztiválra alkalmasnak talált elôadásokból kell vá-
lasztaniuk. 

Az idén háromszázhatvanöt megtekintett rendezés-
bôl hatvannégyet találtak alkalmasnak. A belôlük kivá-
lasztott tíz elôadás természetesen minden évben élénk
vitákat vált ki, hiszen elméletileg lehetetlen egyszerre
az összes elvárásnak megfelelni. Iris Laufenberg, a
fesztivál vezetôje és Eva Behrendt, a zsûri egyik tagja

Faluhelyi Krisztián

A túlvilág elôtt és után
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is utalt arra, hogy a válogatásnál a zsûri kizárólag az
egyes elôadásokra koncentrál, nem pedig a fesztivál
összképére. Olyan kritériumok nem befolyásolhatják a
válogatást, hogy milyen arányban szerepeljenek a fesz-
tiválon német, osztrák vagy svájci elôadások, és nincs
meghatározva sem a nôi és a férfi rendezôk, sem pe-
dig a klasszikus és a kortárs darabok aránya stb. Azt vi-
szont nem árt figyelembe venniük, hogy egy adott pro-
dukció ugyanolyan jól fog-e mûködni Berlinben is,
más színpadon, másik közönség elôtt és egészen más
kontextusban (tehát a fesztiválon), mint ahol született.
Az idén éppen a nyitó elôadás, Stefan Pucher Shakes -
peare-rendezése, A vihar sínylette meg az utaztatás ne-
hézségeit, s nemcsak a berli-
ni közönség tetszését nem
nyerte el igazán, de a zsûri
saját bevallása szerint is jóval
emocionálisabban mûködött
eredeti helyszínén, a Münch -
ner Kammerspiele intimebb
terében.

Ugyanilyen fontos kérdés-
nek tûnik, hogy milyen új
trendeket és folyamatokat le-
het leolvasni a német színhá-
zi életrôl az elôadások alap-
ján. Mit tükröz egyáltalán a
fesztivál? S a kritikusnak és a
teoretikusnak nem árt külö-
nösen óvatosan válaszolnia a
kérdésre, mert – mint már
említettem – a válogatásnál
egyes elôadásokról van szó, s
a tíz legjobbnak ítélt produk-
ció nem lehet az egész német
színházi élet reprezentációja.

Másrészt a 2008-as válogatás is azt sugallja, ami már
egy ideje érzékelhetô, hogy a német színház mosta-
nában inkább nyugvóponton van. E megfogalmazás
azon ban korántsem az unalmat igyekszik kozmetikáz-
ni, éppen ellenkezôleg. Mint Hartmut Krug véli: a né-
met színház az elmúlt idôkben olyan mûfaji és stílus-
beli sokszínûségre tett szert, és olyan pluralizmus és
változatosság jellemzi mindmáig, hogy nehéz újabb
folyamatokra lelni. Christine Dössel pedig megjegyzi,
hogy a dokumentarista formák, a laikus színészek, a
film- és regényadaptációk jelenléte, a média elemeinek
az idei elôadásokra is jellemzô alkalmazása ma már
nem új keletû trendek. 

1.

2. 3.

1. A vihar (Münchner Kammerspiele) A r n o  D e c l a i r  f e l v é t e l e

2. Martha Rubin jelenései (Schauspiel Köln) 

3. Maria Braun házassága (Münchner Kammerspiele) A r n o  D e c l a i r  f e l v é t e l e
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TERROR ÉS TÖRTÉNELEM

Mindezek mellett a vélt vagy valós te-
matikus kapcsolódásokkal és a belôlük
levont következtetésekkel sem árt óvato-
san bánni. Stephan Kimmig Stuart Má -
riá ját (hamburgi Thalia Theater) és Se -
bastian Nübling Pornográfiáját (a ham-
burgi Deutsches Schauspielhaus és a
schauspielhannover kooprodukciója)
például több helyütt is a politika, a hata-
lom és a terror tematikus megjeleníté-
seként emlegették együtt, holott a két

darab valójában egészen másról és egészen másként szól. Stephan
Kimmig a díszletek és a kosztümök terén ugyan aktualizálta, és egy-
fajta politikai thrillerként rendezte meg Schiller klasszikus darabját, a
felszínen túl azonban azonban a hatalom és a politika schilleri szem-

1.

2.

3.

4.

1. Hamlet 
(Schauspielhaus Zürich) 
C l a i r e  L a u d e  S c h u l t e - H e u t h a u s  f e l v é t e l e

2. Stuart Maria 
(Thalia Theater, Hamburg) 
A r n o  D e c l a i r  f e l v é t e l e

3. Ványa bácsi 
(Deutsches Theater, Berlin) 
I k o  F r e e s e  f e l v é t e l e

4. A patkányok 
(Deutsches Theater, Berlin) 
K a t r i n  R i b b e  f e l v é t e l e
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léletének magját érintetlenül hagyta. Simon Stephens
nagy sikerû és Németországban is sok helyütt játszott,
a 2005-ös londoni merényletek hatására született
Pornográfiája ezzel szemben korántsem a hatalom
mûködését firtatja, hanem azt a kontextust próbálja
meg felvázolni hét egymáshoz csak lazán fûzôdô, köz-
helyektôl sem mentes képben, amelyben ezek az ese-
mények megtörténhettek.  

Hasonlóképpen emlegették szívesen egy lapon a
Gertrudot és a Maria Braun házasságát is mint a kelet-
és a nyugatnémet történelem feldolgozásának jelleg-
zetes példáit, de hogy mindkettô a XX. századi német
történelmet tárgyalja, talán korántsem eredeti felisme-
rés. Einar Schleef Gertrud címû monumentális regé-
nyét ezúttal Armin Petras rendezte meg. A sajátos
szintaxissal bíró több mint ezer oldalas emlékezésfo-
lyam az író édesanyjának állít emléket, aki 1909-ben
született, így a császárságban töltötte gyermekéveit, a
weimari köztársaságban kezdôdött sportolói karrierje,
a hitleri idôkben ment férjhez és alapított családot,
majd az NDK-ban öregedett meg, s még éppen meg-
érte a rendszerváltást is. 

Míg a Gertrud majd száz év német történelmét idézi
meg, addig Rainer Werner Fassbinder filmje, a Maria
Braun házassága a második világháború utolsó napjai-
val kezdôdik, és pontosan az ’54-es labdarúgó-világbaj-
nokság NSZK–magyar mérkôzésével ér véget. A film
akár a nevelési regény klasszikus szabályai szerint ala-
kuló karriertörténet is lehetne, ha nem százötven évvel
a Wilhelm Meister tanulóéveinek megjelenése után ját-
szódna, ha nem a második világháború utáni német
helyzet lenne a téma, illetve ha nem Fassbinder ren-
dezte volna. Maria Braun a háború utolsó napjaiban
házasságot köt Hermann-nal, aki másnap visszamegy
a frontra, aztán nyomtalanul el is tûnik. Maria egyedül
marad, de nem adja fel. Egy bárban dolgozik, ahová
amerikai katonák járnak, újra szerelmes lesz, s már-
már gyereket is szülne amerikai szeretôjének, amikor
Hermann váratlanul hazatér a fogságból. Lázas lelkiál-
lapotában Maria rögtön agyon is üti szeretôjét, a gyil-
kosságot azonban Hermann magára vállalja, s ô kerül
börtönbe. Maria ismét egyedül marad. S mivel idôköz-
ben remekül megtanult angolul, titkárnôként helyez-
kedik el egy cégnél, amelyet aztán hihetetlen gyorsan
fel is virágoztat. Igazi üzletasszony válik belôle, saját
házat vesz, s lassan-lassan Hermann is kiszabadul.
A hepiend azonban mégis elmarad. 

Thomas Ostermeier rendezése annak ellenére is él-
vezetes, hogy a film bizonyos rétegei azért elsikkad-
nak. A színpad leginkább egy szálloda halljára vagy
egy bárra emlékeztet: a szanaszét heverô asztalok és
fotelek az ötvenes–hatvanas évek dizájnját idézik.
Körben a színpad három falát függöny határolja, ami
lehetôvé teszi a kivetítést, ugyanakkor azt is, hogy egy-
egy színész bárhol, bármikor eltûnhessen. A folytonos
színváltást, mely a filmnél csak vágás kérdése, Oster -
meier úgy oldja meg, hogy ebben az absztrakt térben
helyezi el a különbözô helyszíneket: az orvosi rendelôt
az egyik asztalnál – a tárgyalótermet a másik fotelnél.
Persze korántsem szisztematikus rend szerint.

Ostermeier ezen túl is tovább absztrahálja az elô-
adást: Maria alakján kívül ugyanis négy férfi színész-

szel játszatja el a történet maradék huszonhét szere-
pét. A kosztümök csak jelzésértékûek, illetve csupán
egy-egy paróka utal az adott szerepre – a gyors szerep-
váltások miatt egyébként sem jutna idô átöltözésre.
S hogy hol vagyunk, és éppen kik vannak a színen, azt
csak nagyon finom utalásokból tudhatjuk meg: vagy a
vetített képekbôl, vagy a figurák szólítják egymást a ne-
vükön, vagy maga a szituáció utal rá. (Helyenként
azonban nem árt a film alapos ismerete sem!) A foly-
tonos szerepváltások pedig különös feszültséget hor-
doznak magukban: miközben a négy színész megfe-
szülni látszik, hogy eljátssza a huszonhét szerepet, ad-
dig Brigitte Hobmeiernek (Maria) arra is jut ideje,
hogy többször is átöltözzön – sôt, egyre ragyogóbb ru-
hákban jelenik meg! Mindez persze csak látszat, még-
is hihetetlenül rímel a történetre: a filmben ugyanis
Maria az egyetlen, aki mindenkivel ellentétben látszó-
lag gondtalanul éli az életét, és építi a karrierjét napról
napra a háború utáni Németországban.

Brigitte Hobmeier alakítása fantasztikus. Hogy egy-
szerûen csak pontosan hozza-e Hanna Schygulla egy-
kori Mariáját, vagy maga is hozzátesz valamit a sze-
rephez, arról megoszlottak a vélemények.  Bár valóban
híven idézi Hanna Schygullát, Schygulla egykori uta-
lásai Greta Garbóra vagy Marlene Dietrichre azonban
már elvesznek a játéka mögül. Steven Scharf, Jean-
Pierre Cornu, Hans Kremer és Bernd Moss a maradék
huszonhét szerepet – különösen a nôi alakokat – olyan

1. Gertrud (schauspielfrankfurt) 
A l e x a n d e r  P a u l  E n g l e r t  f e l v é t e l e

2. Platz Mangel (Schauspielhaus Zürich) 
D o r o t h e a  W i m m e r  f e l v é t e l e
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finomsággal és humorral játszották, hogy az elôadás
nem torkollik transzvesztita-show-ba.

MARTHA NONSTOP ÉS HAMLET-SHOW

Signa Sørensen Martha Rubin jelenései címû külön-
leges nonstop performanszával és Jan Bosse zürichi
Hamletjével két olyan elôadás is szerepelt az idei fesz-
tiválon, amelynek nézôi nem válhattak hagyományos
színházi közönséggé.

Az installációkat és performanszokat készítô dán
Signa Sørensen 2004 óta dolgozik együtt az osztrák
performansz- és médiamûvész Arthur Köstlerrel SIG-
NA néven. A duó eddigi leghíresebb projektje a 2005-
ben Malmöben készített kétszázötven órás The Black
Rose Trick. Egy egykori ipari épületet alakítottak át ho-
tellé – a pincében katonai bázist, a tetôtérben pedig
egy kórházat is kialakítva –, a nézôk pedig a hotelbe
szabályosan bejelentkezve és szobákat bérelve juthat-
tak be az „elôadásra”, ahol aztán ehettek-ihattak, szó-
rakozhattak, és ott is alhattak – már amennyire a pin-
cébe és a tetôtérbe tudták számûzni és teljességgel fi-
gyelmen kívül hagyni a háborút és a betegséget.

A Schauspiel Köln felkérésére készített Martha
Rubin jelenései, a duó elsô németországi projektje a
Theatertreffen negyvenöt éves történetének leghosz-
szabb elôadása. A két-, három-, illetve négynapos köl-
ni elôadások a berlini fesztiválon nyolc teljes napon,
százkilencvenkét órán keresztül tartottak, több mint
negyven – többségükben korántsem profi – színész
közremûködésével. 

A performansz kerettörténetéül a következô legenda
szolgál: 1880-ban egy német faluban, Schwarzában
egy tízéves kislány bukkant fel a Rubin vándorcirkusz
táborában. A kislány egy szót sem ejtett a múltjáról, a
cirkusszal maradt, és a Martha Rubin nevet kapta.
Amellett, hogy tehetséges táncosnô és mûlovarnô lett,
és tizenhét házasságon kívüli gyermeke született, lát-
noki képességei révén vált híressé egész Európában,
mígnem 1913-ban nyomtalanul eltûnt a romániai
Constant,ában. Sok évvel az eltûnése után azonban
rendszeresen megjelent különbözô európai helyeken.
Jelenéseit számos film és hangzó anyag dokumentál-
ja. 1933-ban létrejött a Martha Rubin Társaság, hogy e
jeleket és nyomokat összegyûjtse és tanulmányozza.
Martha Rubin utódai ma Ruby Townban élnek, az
Északi Állam és a Déli Állam határán. A város har-
minc éve az Északi Állam katonai megfigyelése alatt
áll, nemcsak a déliekkel való illegális kereskedelem
miatt, hanem egyfajta tisztázatlan és megmagyarázha-
tatlan sugárzás miatt is. Egy évvel ezelôtt Martha ismét
felbukkant a köztes világból, és több évtizedes utazását
megtörve visszatért utódai közé. A falut és Martha sze-
mélyét azonban továbbra is titkok lengik körül.
Berlinben pedig az elôadás ott folytatódott, ahol Köln -
ben abbamaradt.

Ruby Townba érkezve a nézôk (a továbbiakban: láto-
gatók, turisták) a katonai állomáson áthaladva külön
útlevelet kapnak, melyet az ujjlenyomatukkal kell hite-
lesíteniük, és csak a település szabályainak (például az

1.

2.

Claire Laude Schulte-Heuthaus felvétele a 2008-as berlini Theater -

treffen fesztivállapjának keretében készült.
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alkoholfogyasztás korlátozásának és a lakókkal való
szexuális kapcsolat tilalmának) tudomásulvétele után
léphetik át a határt. A Kusturica-filmekbôl ismerôs,
máshol a Dogville díszleteire emlékeztetô település
elsô pillantásra akár Magyarországon is lehetne. A Ka -
tica tortabevonó csokoládétól a mûcigány bakelitleme-
zekig ismerôs relikviákra bukkanhat itt a magyar láto-
gató is. Alaposabb szemügyre vétel után azonban nyil-
vánvalóvá válik, hogy a gondosan és kellô ízléssel
összeválogatott eklektikus enteriôr (jósda, szépségsza-
lon, peep-show, a falu közepén egy színpad, étterem,
kocsma, vásáros cigányok, lakókocsik, faházak egyve-
lege) a világon egyedül itt található meg. 

A látogató hamar bejárhatja a kicsiny, 50 x 50 méte-
res falut. A helyi emberek kedves és barátságos népek,
gyorsan az idegen mellé szegôdnek, körbevezetik, s
megmutatnak mindent. Martha, akit maga Signa
Sørensen játszik, a falu fölé magasodó szentélyben la-
kik, melynek küszöbét csak kellô áhítattal szabad át-
lépni. A faluban folydogál az élet: egy fiatal mutatvá-
nyoslány néhány centért hetvenes évekbeli pornóképe-
ket mutogat a diavetítôjén (tíz centért hármat!), a
jóslás egy másik lakókocsiban valamivel drágább, két
szendvicsért rendes sztriptízben is lehet része a ven-
dégnek, Martha varázslatos hajtincsei pedig, melyek
az örökkévalóságig Martha illatát árasztják, és minden
gonosztól megvédenek, két euróba kerülnek. Ha a la-
kókkal közelebbrôl is megismerkedik a turista, akkor
egyre több megfejthetetlen titokra lel – például hogy ti-
zenhat éve nem születtek gyerekek a faluban. A hely-
beliek szerint a katonák nem engedélyezik a szülést,
míg a katonák szerint Martha áll az eset hátterében.
Martha egyébként sohasem hagyja el a szentélyt,
ugyanakkor volt, aki már látta a faluban. 

A közönségnek itt aztán alaposan meg kell dolgoz-
nia az élményért! Hiába vezetik körbe, ha nem elég ér-
deklôdô és nem elég kommunikatív, akkor elôbb-
utóbb egyedül marad. Sablonos játékra és kérdésekre
ugyanis (Milyen az élet a faluban? Miért hisznek
Marthában? Stb.) csak sablonos válasz érkezik a falu-
belieket játszó színészektôl, s az ember csak bosszan-
kodhat, hiszen a vodkán és a sztriptízen kívül itt sem-
mi sem elég valóságos, a García Márquez-es – miszti-
kus, kusturicás-mûcigányos second hand panelek
pedig nem elég érdekesek. Így aztán a nézô akkor jár
jól igazán, ha komolyan véve a játékot és próbára téve
a színészeket sikerül a szerepeken túl egyebet is kicsi-
karni belôlük: egy kétségbeesett pillantást Marthától
az ég felé (amikor harmadszor kérdezik meg tôle fél-
óra alatt, nem fáradt-e bele a sok utazgatásba), egy szé-
gyenlôs mozdulatot a magabiztos kiállás mögött a
peep-show-ban, és egy varázsmesét az egyik lakókocsi-
ban, amit egyszerre három kisgyerek is tátott szájjal
hallgat.

Kevésbé formabontó ugyan Jan Bosse Hamletje, a
nézônek mégis folyamatosan az az érzése, mintha nem
színházban, hanem egy tévé-show felvételén ülne.
A helyszín inkább egy csarnokra emlékeztet, mint
színházra. Körben, két sorban fehér abrosszal terített
ünnepi asztalok állnak, mögöttük foglal helyet a nézô.
A király és a királyné asztala a csarnok végében egy
emelvényen áll. A falakon körben óriási tükrök, közé-

pen üres tér. A játék a második színnel indul, így a
nézô rögtön egy ünnepi ceremónia kellôs közepébe
kerül, s mint az udvar tagja, nemsokára emelheti is
a poharát Hamlet hazatérésére, illetve Helsingörben
maradására.

Az elôadás a legelsô pillanattól fogva olyan, mint egy
élôben látható valóság-show. A színészek a nézôk so-
raiból állnak fel, rendkívül közvetlen a játékuk, és fo-
lyamatos kontaktusban vannak mind a közönség egé-
szével, mind pedig egy-egy kiválasztott tagjával: nem-
csak kitekintenek rá, hanem fel is veszik vele a
szemkontaktust, megszólítják, így minden pillanatban
arra számíthat az ember, hogy beszélgetést kezdemé-
nyeznek vele, hogy neki is meg kell nyilatkoznia. Nem
sokkal a poháremelés után jómagam éppen azt tanú-
sítottam, hogy elôzô éjszaka Hamlet atyját láttam szel-
lemként a helsingöri vár bástyáján (hogy Marcellus -
ként-e, vagy Bernardóként, máig nem tudom, minden -
esetre nem volt emlékezetes alakítás), majd a szellem
másodszori megjelenése után az egész közönség egy
emberként esküszik, hogy nem szól senkinek a látot-
takról. A hétköznapit szenzációvá emelô, a magánem-
berek intim szféráját a nyilvánosság elé táró, békítô-
összeveszítô, kibeszélô-pletykálkodó show-kat idézô
atmoszféra csak erôsödik, amikor az egérfogó-jelenet-
hez Hamlet a közönség soraiból választja ki a színé-
szeket. S bár a kiválasztottak valószínûleg statiszták, a
közönség olyan izgalommal figyeli a szereplésüket,
mint egy valóság-show vagy egy vetélkedô résztvevôiét.
Ophelia megôrülése, illetve Hamlet habozása ponto-
san oly mértékben teátrális és demonstratív, amennyi-
re azt egy délután sugárzott kibeszélô-show igényli.
A sírásó-jelenet során egy-egy nézôt még szembesíte-
nek azzal, hogy egyszer majd ô is csak úgy fog kinéz-
ni, mint szegény Yorick (a húsz-huszonöt éves lány
egészen belesápadt, miközben szorosan az arcához
tartották a koponyát), illetve a színpad közepén sírba
tesznek még egy-két önkéntes statisztát a közönség so-
raiból. S végül: a drámai jelenetek alatt megszólaló fe-
szültségteremtô zene a vetélkedôk azon effektusaira
emlékeztet, amikor a játékos a helyes válaszra vár.

Mindezek mellett különösen figyelemre méltó az elô -
adás Hamlet-interpretációja is.  Hamlet hezitálása év-
századok óta foglalkoztatja az embereket – az irodal-
mároktól a színház- és kultúrtörténészeken át a filozó-
fusokig és a pszichoanalitikusokig. Hamlet azonban
itt csak látszólag tétovázik: Joachim Meyerhoff figurá-
ja nagyon is talpraesett, lobbanékonysága és kirohaná-
sai a közönségnek szólnak: asztalokat borogat, és terí-
tôket húzkod a földön, miközben kupák és tányérok
gurulnak szerteszét. Hamletje tehát ideális sztár: kel-
lôen exhibicionista és különc, viselkedése és motivá-
ciói pedig kellô mértékben tûnnek érthetetlennek
(sic!). Valójában azonban egyszerû a képlet: a közön-
ség és a nézettség motiválja.

Mint a leírásokból is kiderül: annak ellenére, hogy
mindkét elôadás a hagyományos befogadói attitûd lét-
rejötte ellen dolgozik, két igencsak különbözô megkö-
zelítésrôl van szó. S amennyiben a Hamlet inkább egy
valóság-show közönségévé változtatja a publikumot,
úgy akár Schilling Árpád Nexxtjét is eszünkbe juttat-
hatja, ahol tematikusan is egy show folyt a színpadon.
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Itt viszont, klasszikus darabról lévén szó, a show-
szerûség jóval észrevétlenebbül, de annál biztosabban
mûködik. A Martha Rubin ezzel szemben a hagyomá-
nyos nézôi attitûd totális feladását követeli meg. Sôt,
egyúttal azzal is szembesít minket, hogy bár a hatva-
nas évek performanszai, akciói, happennigjei és egyéb
elôadásai után a színház határait taglaló elméleti kér-
dések érdektelenné, az ezt feszegetô elôadások pedig
többnyire megmosolyogtatóvá váltak, mégiscsak meg-
merevedtek e határok. S valóban: felidézve néhány, a
Trafóban vagy másutt látott, e problematikával foglal-
kozó produkciót, úgy tûnik, azok többnyire a színház
mediális elemeivel kísérleteznek, a színészek és a kö-
zönség közötti határt azonban nemigen bolygatják –
beleértve az olyan elôadásokat is, mint a Természetes
Vészek Kollektíva Haláltrilógiája, illetve a Krétakör
A Nibelung-lakóparkja. Elôfordult ugyan, hogy egy-egy
színész kijött a nézôtérre, ellopott valamit egy nézôtôl
(Nigel Charnock), esetleg az ölébe is ült (DV8), folya-
matos és aktív játékot azonban egyik elôadás sem kö-
vetelt. A Martha Rubin azonban, velük éles ellentét-
ben, korántsem provokatív módon – ez valószínûleg
nem is igen mûködne –, s más gesztussal, sokkal in-
kább közös játékra csábít, nem pedig inzultál.

A MINIMALISTA DÍSZLET VONZÁSÁBAN: 

A DEUTSCHES THEATER ELÔADÁSAI

A berlini Deutsches Theater két rendkívül lecsupa-
szított elôadással járult hozzá a Theatertreffenhez, sôt
némi hasonlóság is fellelhetô a kettô között: mind
Jürgen Gosch Ványa bácsija, mind pedig A patkányok
Michael Thalheimer rendezésében elsôsorban a figu-
rákra és a figurák közötti viszonyokra koncentrál.

A Ványa bácsi színpadát egy ajtó és ablak nélküli,
legfeljebb három-négy méter mély sárgás-barnás-
drappos, agyagos hatású, szinte teljesen üres cella töl-
ti ki. A hátsó fal teljes hosszán egy lóca terül el, rajta
pedig legfeljebb egy szamovár, néhány pohár, egy gitár
és néhány köteg számla van.

A darab elején még égnek a nézôtéri lámpák, ami-
kor a színészek a nézôtér felôl a színpadra lépnek.
Akik éppen nem szerepelnek egy jelenetben, a darab
folyamán mindvégig oldalt, a színpad szélén várakoz-
nak. Így a színpadkép némiképp egy váróterem hatá-
sát is keltheti, ami Csehov világától korántsem idegen. 

Az elôadás vidám, komikus hangulatban indul. Ez
jórészt annak is köszönhetô, hogy az Asztrovot és a
Ványa bácsit alakító színészek meglehetôs távolságtar-
tással játsszák szerepüket (ez a többi színészre kevés-
bé jellemzô). Ez persze eleve adódhat Csehov figurái-
ból: Asztrov és Ványa alakja mintha jóval reflektáltabb
lenne a többieknél, és a világhoz való hozzáállásuk is
cinikusabb. Ahogy azonban elôtérbe kerül a többi fi-
gura – a professzor, a felesége, Jelena Andrejevna és a
lánya, Szonya –, úgy válik az elôadás egyre komolyab-
bá és komorabbá, a színészek távolságtartása pedig
egyre inkább elhalványul. Így olyan érzése lehet a né-
zônek, mintha a negyedik falat a játék alatt húznák fel.

Az elôadás atmoszférájának alakulását erôsen befo-
lyásolja a világítás is: az elsô felvonásban egyetlen ref-
lektor világítja meg a színpadot, így az melegebb, sár-

gásabb fényben úszik. A második felvonás neonos
hangulatú, a harmadik azonban ismét sárgás. A ne-
gyedik felvonás hangulatára és az elôadás végkicsen-
gésére a több fényforrásból szembôl megvilágított
színpad és a falra vetülô elmosódott árnyékok nyomják
rá bélyegüket. A komikusan induló rendezés a végé-
hez közeledve egyre inkább lelassul, talán túlságosan
is. E nüánsznyi szépséghibát azonban feledteti velünk
Ulrich Matthes és Jens Harzer briliáns játéka Ványa és
Asztrov szerepében.

Hauptmann drámája, A patkányok egyenesen Olaf
Altman díszletébôl születik újjá. Thalheimer állandó
tervezôje a padlót jelentôsen megemelve, a plafont pe-
dig alaposan alásüllyesztve ezúttal a színpad teljes szé-
lességében és mélységében egy kb. másfél méter ma-
gas játékteret hagyott, éppen csak akkorát, amekkorát
egy nyomasztó tetôtér vagy padlás igényel. S ez már
bôven elég is ahhoz, hogy Hauptmann figuráinak
garantáltan esélyük se legyen arra, hogy kiegyenesed-
hessenek. 

Thalheimer azonban korántsem a századforduló tár-
sadalomképét akarja elénk tárni. Az 1911-ben született
mû a század eleji berlini proletariátus és kispolgárság
életébe enged betekintést; a szereplôk többsége porosz
dialektusban is beszél; talán ezért is sikerülhetett a
rendezônek ennyire elevenné varázsolnia Hauptmann
nem túlzottan divatos és aktuális drámáját. A darab fô
szála a gyermekre áhítozó Johnné története. Johnné,
akinek pár évvel korábban meghalt a gyermeke, és
azóta a férjével is megromlott a kapcsolata, megpró-
bálja rábeszélni Paulina Piperkarckát, a lengyel cseléd-
lányt, hogy ne ugorjon a csatornába, csak mert terhes.
Adja inkább oda neki a gyermeket, s így mindketten
jól járnak. Kis ráhatással sikerül is megszereznie a kis-
dedet. A gyermekét lelkiismeret-furdalása miatt visz-
szakövetelô Paulinát Johnné nem egészen beszámít-
ható öccse, Bruno segítségével akarja eltántorítani
szándékától, a fiú azonban megöli a lányt. Johnné ön-
magára eszmélve elborzad tetteitôl, és öngyilkos lesz.

Thalheimer nem aktualizál és nem historizál, még
csak nem is moralizál. Kizárólag Johnné alakja érdek-
li: gyermek iránti vágya, motivációi, mozgatórugói és
az általa elindított események lefolyása. Az alacsony
tér a legelsô pillanattól fogva magában hordozza a tra-
gédia lehetôségét, de – amint ez különbözô testtartá-
sukból remekül leolvasható – korántsem determinálja
a figurákat. Johnné hátát kissé meggörbítve, fejét elô -
retolva, fürkészô tekintettel és szimatoló orral, gyana-
kodva közlekedik. A férje a térdét megroggyantva, de
egyenes derékkal a combjára támaszkodik. Paulina a
félelemtôl reszketve húzza be a nyakát, míg Hassen -
reuter volt színidirektor púposan, de azért még min-
dig fiatalosan és energikusan mozog. A figurák oly-
annyira hozzászoktak e térhez, hogy már fel sem tûnik
nekik: még egy-egy szexuális aktust is állva és meg-
görnyedve bonyolítanak le. Kizárólag akkor rogynak
csak a padlóra, amikor már végképp nem bírják to-
vább: így Paulina a szülése elôtt vagy Johnné az össze-
omlásakor.

Nemcsak a díszlet, a világítás is remekül emeli ki a
történéseket. Az elsô felvonástól egészen a negyedik
végéig – amikor is Johnné önmagára eszmél – csak a
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másfél méter magas játéktér van megvilágítva szem-
bôl, a nézôtér felôl, mégpedig rendkívül erôsen. A fel-
vonások között azonban egy-egy percre kialszik a ref-
lektor – félhomályba borítva a színpadot –, és csak a
színpad mélyén pislákol némi tompa fény, miközben
kísérteties zene szól. Ebbôl a szörnyûséges háttérbôl,
ebbôl a borzongató félhomályból születnek gépiesen,
egymás után a felvonások. S e félhomályból a vakító
fénybe lépve nem csoda, ha elkápráznak, s mindvégig
vakon botorkálnak. Legalábbis Johnné. A nézônek pe-
dig hirtelen olybá tûnik, mégiscsak van valami deter-
minisztikus Thalheimer rendezéseiben. Hiszen mint
ahogy tavaly, az Oreszteiában az elsô flaska vér kiöm-
lése után egyik gyilkosság követte a másikat, úgy itt a
vakító fénytôl elkáprázva s mégis sötétben tévelyegve
következik egyik esemény a másik után – gondolko-
dásra, mérlegelésre egyik darabban sincs idô.

Miként feloldozás sincs. Az ötödik felvonásban vé-
gül fény gyúl, mely nemcsak a szûk rést világítja meg,
hanem a környezetét is, sôt még a nézôtérre is jut va-
lamennyi. Innentôl a fény már nem a szembe vakít,
hanem a megvilágosodást szolgálja. Johnné szembe-
sül tetteivel, s öngyilkos lesz. A huszonkilenc éves
Constanze Beckerre már tavaly, Klütaimésztraként is
felfigyelhettünk az Oreszteiában, az idén pedig
Johnnéként és Jelena Andrejevnaként nyújtott emlé-
kezetes alakítást a Deutsches Theater elôadásaiban.

INVESZTÁLJANAK A TÚLVILÁGBA!

A fesztivál záró elôadása, a Platz Mangel, Christoph
Marthaler rendezése a zürichi Rote Fabrikban igazi
meglepetés volt már a zürichieknek is. 2004 óta, ami-
kor is Marthalernak nem egészen önkéntesen kellett
távoznia a zürichi Schauspielhaus igazgatói posztjáról,
ez az elsô rendezése a városban. Az ironikus, cinikus
és társadalomkritikus elôadás igazi ereje a történet-
ben, a szituációkban, a könnyed színészi játékban –
Marthaler saját színészei játszanak, akiket már-már a
családjaként tartanak számon – és nem utolsósorban a
zenehasználatban rejlik: e téren a klasszikusoktól egé-
szen a sláger-gagyikig, így Bachtól, Schuberttôl és
Mahlertôl kezdve egészen a Cheri, cheri ladyig húzódik
a kínálat.

A Platz Mangel helyszíne, az újonnan épült „Höhen-
und Tiefenklinik” egyszerre szépségfarm, wellness-
hotel, gyengélkedô és szervkereskedelmi központ.
Meg is érkeznek a legelsô páciensek, mégpedig éppen
azok, akik tizenöt hónapon keresztül rengeteg pénzzel
támogatták a klinika megépülését. Nekik jutott az a
megtiszteltetés, hogy elôször próbálhatják ki az új in-
tézmény által kínált fantasztikus szolgáltatásokat.
Mindannyian gazdag üzletemberek vagy alapítványi
elnökök. Legtöbbjük a keksz, nápolyi és egyéb édessé-
gek iparában tevékenykedik (Bahlsen, Manner,
Oetker), itt azonban legfeljebb wasabival fogadják
ôket. Már a társaság antréja is rendkívül mulatságos: a
Korda György–Balázs Klári duót legfeljebb csak rajon-
gószámban felülmúló svájci slágergyáros csapat, a
Peter, Sue & Marc Bye bye friends címû, a hetvenes
évekbôl ránk maradt örökzöld opusával lépnek a szín-
padra. S ezzel kezdetét is veszi a búcsú: innentôl már

jobb, ha a vendégek csak a túlvilágba fektetnek.
(Mellesleg rögtön szerepel is a klinika ajánlatai között
néhány beépíthetô parcella exkluzív kilátással a
Paradicsom különbözô köreinek sugárzó égi szféráira
– természetesen mindenkinek a financiális lehetôsé-
geihez mérve. Az ajánlat a nagy világvallások és a
nemzetközi bankkonzorciumok képviselôivel való szo-
ros együttmûködés révén született meg, s ez év végéig
még akciósan hozzáférhetô!)

A bundáktól, prémektôl, ruháktól, parókáktól, pót-
hajaktól és egyéb földi hívságoktól való megszabadulás
és a kicsomagolás után nemsokára mind fürdôkö-
penyben jelennek meg, és kényelmesen hátra is dôl-
nek a nyugágyakban. Az egészséges életmódról és táp-
lálkozásról folytatott és metafizikailag is kellôen meg-
alapozott beszélgetések meglehetôsen cinikusak.
Fredy egyre többször jut arra a következtetésre, hogy
minden, ami az emberben isteni – a szellem, a lélek,
s ennek következtében az igazságosság és a hitelesség
is –, valójában a gyomor alatti részek függvénye, a
Bildung eszméje puszta tévedés, az emésztôrendszer
pedig akkor mûködik jól, ha az ember nem túltáplált.
Nem véletlen tehát, hogy az alultápláltak semmiféle
érdeklôdést nem mutatnak a lóversenyek iránt. Fredet
leginkább az nyugtalanítja, hogyan szerezhetne bizo-
nyosságot arról, hogy ha öngyilkos lesz, valóban meg
is hal. Hiszen ha a halál pillanatában a létezésünk
megszûnik, akkor hogyan tudnák az oszlásnak indult
szerveink regisztrálni a fájdalmat? Gertrud viszont
azóta nem fél a haláltól, amióta végiggondolta, hogy az
élet létezése óta megjelent számtalan élôlénynek sike-
rült minden különösebb probléma nélkül meghalnia
és a túlvilágra jutnia. Tûnôdéseiket a klinika ügyinté-
zôje zavarja meg, hogy felajánljon néhány újabb ki-
hagyhatatlan és éppen akciós betegségmegelôzési cso-
magot: a Stabil Tarifától a Flexi és a Teljes Flexi
Tarifán át egészen a személyre szabott tarifákig bármi
megrendelhetô, az ár csak attól függ, hogy vese-, csí-
pô-, combcsont- vagy hallójárat-sérülést, szívinfarktust
vagy vakbélgyulladást hivatott-e megelôzni az adott díj-
csomag.

A páciensek kedvéért rendezett parti után végül
tényleg búcsúzniuk kell a vendégeknek. Az ügyintézô
felhívja a figyelmüket arra, hogy az ember legnagyobb
öröme a feláldoztatásában rejlik, és hogy az önkéntes
halál lényegesen többet ér, mint a puszta öngyilkos-
ság aktusa. Megnyugtatja ôket, hogy kriminális és
pszichotikus lelkiállapotuk ellenére szerveik egészsé-
gesek, és minden további nélkül átültethetôk más
szervezetekbe, anélkül, hogy ezzel a lelki sérüléseiket
is továbbadnák. Végül megkéri ôket, hogy nemes
gesz tusaikkal egyengessék ezen új etika és gondolko-
dás útját.

S ha a beszéd nem lett volna elég meggyôzô, a kör-
bezárt épület mindenképpen az. Az „önkéntesek”
felajánlják szerveiket a saját használatnál nemesebb
célokra, s közben a háttérbôl megérkezik értük a gon-
dola. Még egyszer felcsendül a Modern Talking klas  szi  -
kus slágere, a You can win if you want, s a kompánia
elhajózik. (Bye bye friends, we’ve got to go / It’s the end of
our show.)


