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A politikai színház
világképe

Holland Fesztivál

Még kerek tizennégy esztendeje sincs
annak, hogy az avignoni fesztiválon bot-
ránnyal és betiltással zárult a Living
Theatre föllépése. Válaszképp pedig har-
cos nyilatkozattal: tévedtünk, amikor részt
vettünk e kulturális szupermarket-ben.
Nem kérünk belőle, nem alkudozhatunk.

A háttérben: 68 májusa szerepelt akkor.
Az előtérben: az amerikai színház -
címével is izgága türelmetlenséget sugalló
előadása: a „Mennyországot, most!",
amely keleti misztikát, szexuális szabadsá-
got, jövőt megváltó anarchiát hirdetett és
színház-közönség euforisztikus, utcai
tüntetésével ért véget.

Hogy mekkorát változott azóta a világ
képe s ezzel együtt a politizáló színház
„világképe", azt az idei Holland Fesztivá-
lon egy eddig ismeretlen nevű olasz
együttes bemutatkozásán mérhettük le. A
Collettivo di Parmát távolról sem fe-
nyegethette betiltás : az olasz kultuszmi-
nisztérium hivatalos küldöttje volt, bot-
rányt sem keltett, legföljebb hiányérzetet:
az olaszul kevéssé értő holland közönség
és a kritika ugyanis szerette volna még
jobban megérteni azt a jól érezhető
szentségtörést, amit a kitűnő együttes
Shakespeare-rel és jelesül három művével:
a Hamlettel, a Macbethtel és a IV.
Henrikkel szemben követett el.

Igen ám, de aki jobban odafigyelt, ész-
revehette, hogy a pármaiak nem elsősor-
ban Shakespeare drámáit, hanem saját
drámájukat adták elő. Azzal először is,
hogy Shakespeare-sorokat csak idézet-
ként, vendégszövegként használtak föl, a
fordulópontjaira redukált cselekményt
pedig sajátságos némajátékokkal,
szellemes „lábjegyzetekkel" látták el.
Másodszor a darabok ily módon ki-kezdett
szerkezete mögött egyre nyilvánvalóbbá
tették a drámáért folyó drámát:
tragikomikus és kudarcba fulladó
erőfeszítésüket azért, hogy a Shakespeare-
hősök (a Hamlet és a Macbeth szereplőinek
bőrébe bújva) az „eszményivel" mérjék
össze saját színészi, emberi, közösségi
konfliktusaikat. A látszat-ra frivol s olykor
kihívóan arcátlan elő-adásmód tehát nem
afféle korszerű

Shakespeare-t, hanem a társadalmi közér-
zet megváltozását tolmácsolta.

Miben áll ez a változás? Ben Hurkmans,
holland kritikus, fél szemmel a hazai
állapotokra tekintve, tömören így foglalja
össze a hetvenes évek fejlődését:
eljutottunk

a mi-illúziótól - az én-illúzióig,
a politikai lendülettől - a megtorpanásig

és képmutatásig,
az utópiától - a megfutamodásig,
az euforisztikus részvételtől - a nár-

cizmusig, az elidegenedésig.
A harmincévesek csalódott nemzedé-

kének a társadalmi mozdulatlanság, a
történelmi távlatok hiánya lett az alapél-
ménye. Olaszországban - tehetnénk hozzá
- a patthelyzetet éppúgy kifejezik a kevés
változást hozó kormányváltozások, mint a
terrorizmus elharapózása.

Mit tett ebben az időszakban a politikai
színház? Egy ideig hajtogatta még a régi
litániákat (Living: Hét meditáció a politikai
élet szadomazochizmusáról), leleplezte a
polgárság árulását (Mnouchkine: 1789,
1794), a napi aktualitások színházával
ellencirkuszt szervez(ett) (Dario Fo), de a
legtöbbje egyszerűen, belső meghasonlás
nélkül tudomásul vette a ki-alakult
helyzetet: a privát szférából csináltak
(ál)politikát. Ismét csak Hurkmanst idézve
a holland színházról: „az a színész, aki
nem is olyan régen még társadalmi
üzenetet közvetített a színpadról, hasonló
komolysággal üzeni a nézőknek: „A
nevem Klaas és homofil vagyok.,,

A Collettivo di Parma annak köszön-heti
„kiugrását", hogy az együttes belső,
művészi fejlődése szerencsésen kapcsoló-
dott össze a külső tapasztalatok földolgo-
zásával. Színészei, akiknek ma már ön-
álló színházuk van (a kettes számú: a
Teatro Due), a hajdani Pármai Fesztivál
animátorai közül kerültek ki, annak az
egyetemi színházmozgalomnak a szerve-
zői közül, amely egyebek közt a Livinget, a
Cricot-2-t, a Cuardát népszerűsítette
Olaszországban.

Agitprop-színházként kezdték. A ju-
goszláv Bogdan Jerkovičtól véve első
szakmai leckéiket, a vidéket járták és köz-
életi-politikai aktivitásra buzdították kö-
zönségüket. E korszakuk a Király meztelen
című Schwarz-darab keserédesen
komédiázó bemutatásával zárult, amely-be
- minthogy Strehler mestert illetik
Itáliában az előadási jogok - rafináltan
becsempészték Brecht: Turandot herceg-

nőjét is.
1971-től - az együttest lényeges meg-

alapításától - kezdve működésük a com-
media dell'arte történeti fejlődésének és
tanulmányozásának sajátos állomásait
tükrözi. A „maszkos" játékokról foko-
zatosan áttértek a reprezentáns szerepek-
re, a típusokra, hogy végül eljussanak a
pirandellói dilemmához: létezik-e egyál-
talán jellemállandóság és személyazonos-
ság.

Az elkoptatott pirandellói kérdések,
játék és valóság, szerep és jellem összeüt-
köztetése új színezetet kap a pármaiak
1979-ben elkészült kollektív Hamlet-elő-
adásában. Miközben minduntalan saját
valóságérzékelésükből közelítenek a
tragikus játékhoz, a hétköznapi maga-
tartásmintáktól a szerepekhez - a kísérlet
happy end nélküli bohózatba fullad.
Amletójuk - Hamlet, börleszkben elbe-
szélve.

Amleto

A nyílt színpad hatalmas terében lomtár-ra
emlékeztető rendetlenség. Jövő-menő
színészek turkálnak a középen elhelyezett
hajókofferben, szétdobálják a hasznave-
hetetlen kacatokat. Jobboldalt rézsútosan
elhelyezve: tükör. Gertrud próbál-ja benne
háziköntösét. Baloldalt hátul: dob,
cintányér, zörejt keltő eszközök: a színház
leplezetlen effektustára. Középen: üres,
dísztelen trónus, baloldalt elöl
kényelmetlen karszék: a későbbi Claudius
szunyókál rajta. Két pisztolyos, ka-
tonaszerű alak hasal a színpadon a néző-
térrel szemben, talán Hamlet apjának
szellemére várnak.

Helyette azonban mintha a szegény
színház szelleme jelenne meg a nézőtéren:
a ballonkabátos vak Horatio, botjával
tapogatva a széksorok mentén és a Bohóc:
tarka foltokból összerakott kabátban,
klumpában, szemébe húzott micisapkával.
Pénzt kunyerálnak a nézőktől: „Nem
mentek tönkre, ha egy pár guldent
ideadtok nekünk" - mondja Horatio-, és
szemerkél a pénzeső. A begyűjtött ala-
mizsnát azután a színpad felé dobják - a
színpadi katonák e szokatlan jelenésre
vaktában lövöldözni kezdenek. Így indul
az előadás.

Horatio a színpadra lép. Két faállvány-ra
rajzszöggel feltűzi a helyszínt jelző ké-
peslapokat. (Van szüksége többre a turista
nézőnek, aki mindenütt leporellók szerint
tájékozódik?)

Hol van Fortinbraccio?

Akárhogy van is, ebből a helsingőri, amsz-
terdami vagy római udvarból hiányzik



mindenféle nagyság. A pohos Claudius
fekete keretes szemüvegével, bordó mintás
háziköntösében sem trónbitorlóra, sem
„vérnősző barom"-ra nem emlékeztet.
Sokkal inkább egy középszerű avocatóra,
akit egy alkalomszerűen kínálkozó
politikai gyilkosság segített hatalom-ra.
Hát az elvirágzásnak induló Gertrud ? Az ő
fürtös fejecskéjében sem sejthetünk több
ambíciót, mint ami egy véletlenül
özvegységre jutott szépaszszonyban
születhet meg.

A vészjósló dinasztiaválság kínos
családi eseménnyé zsugorodik : az előző
házasságból származó nagyfiút várják
haza. Es Amleto - az egyetemes diák-
szabvány szerinti öltözetben: kék far-mer,
dzseki, tornacipő - be is robban. A
trónszékre roskad, ahol röviddel ez-előtt
még nyakatekert, körülményes moz-
dulatokkal borotválták meg anyja-bitorló
bácsikáját. Közölni kell vele az új
fejleményeket. Gertrud némán unszolja
Claudiust: beszélj te a gyerekkel.

Claudius tétován toporog. Babráló uj-
jaival véletlenül a koronához ér, és zavar-
tan, szabadkozva veszi le a fejéről. Ugye,
milyen gyöngéd tapintatosság tőlem, kérdi
egyetértést váró tekintettel Gert rudtól.

Azután felszabadultan fut Amletóhoz, és
a fejtámla mögül szertelen nyájassággal
csap a fiú keblére. Amleto száján tejszerű
pép bukik ki. Magatehetetlenül néz maga
elé, mint a csecsemő, akivel ügyetlenül
bánt a mostohaapja.

A kizökkent időt, melyet, ó, kárhozat, a
mindvégig szerepébe ragadt Amletónak
kellene helyretolnia, a másik öt szereplő
bravúrosan gyors alakváltozásai szövik át.
Az alakváltozások egy része ártatlannak
tűnő technikai mutatvány. A Bolond hol
háziborbély, hol színpadi zörejmester, hol
Rosencrantz, hol rumbázó sírásó. Horatio
is átvedlik kemény-kalapos
Guildensternné. A szerepváltások másik
részében már határozott tömörítés,
tipizálás vehető észre. Gertrud és Ophelia
azonossága: a szinte néma szerepre
kárhoztatott női sorsot jelzi. A Hamlet
szellemét játszó Claudius -- a ha-tatom és
az apaság lélekmélyi összefüggésére
mutat. Az intrikáló Polonius és a
szamurájharcos Laertes nemcsak vér-
ségileg, a hatalom piszkos munkájának
elvégzésében is összetartoznak.

Mit hord velük szemben Amleto a tar-
solyában? Amikor a régi diáktárssal,
Horatióval összeölelkezik, a nézőtérre
hajítja könyveit. Megismerjük belőlük

olvasmányait: Jean Paul Sartre-t és Cas-
sius Clayt.

Amikor magára hagyottan ücsörög, s
körülötte csöndben folyik az intrika,
megismerjük személyiségének titkos
fegyvereit: jógapózokat gyakorol,
kvarcszemüvegben sütkérezik a trónon,
hason kúszva, egy elheverő kardot dákó-
ként használva, piszkálja Claudius és Po-
lonius lábát. Tehetetlen.

Amleto első esélye az események be-
folyásolására: az egérfogó-jelenet. Itt
végre is színész mindenki, és Amleto
rendező lehet. Gertrud kiosztja a kávékat
és a kekszet, a trupp felsorakozik a rivalda
vonalában és töpreng. Abban mindenki
egyetért, hogy a Gonzaga-gyilkosságot
adják elő, de hogyan? Pasolinisen? Fel-
linisen? Mindenki töpreng, és kekszét a
kávéba mártva majszol. A művészeti ta-
nácsot a rendezői trónon ülő Amleto ve-
zeti. Homlokán napellenző. Horatio a
politikai színház mellett tör lándzsát. Po-
loniuson a gesztus- és testszínház előnyeit
demonstrálják, a kosztümös szín-házzal
szemben: lehúzzák róla a trikóját, izmait
mozgattatják és hasba ütögetik. Csak a
Bolond nem vesz részt a vitában, ő
kekszével van elfoglalva, amely sehogy
sem illik a csészéjébe. Szégyenkezve for-
gatja, gyömöszöli. Neki nem sikerül, nem
tud mártogatni. Es ez a sületlen bohóc-
tréfa - a mondvacsinált színházi vita kö-
zepette hirtelen költői lendületre kap,
szárnyalni kezd. S a Bohócot kizavarják.
Amleto a vélemények zűrzavarában végső
érvként egy könyvet vesz elő, hogy abból
magyarázza koncepcióját: „Lenni vagy
nem lenni, ez itt a kérdés..." Meg-
hökkenten bámulnak rá, mit akar ez?
Senki sem érti. Zavartan néznek össze a
színészek, mit kezdjenek egy ilyen rende-
zővel? És a nagymonológba merülő Am-
leto újra csak magára marad.

Az elszigetelődés, a monománia visz-
sza-visszatérő és fontos mozzanata az
előadásnak. A rögeszmés mulatságból

ilyenkor bukkan elő az elmebeteg ma-
gány, a bohóctréfák folyamatából egy-egy
tragikus pillanat. Mert akármilyen
önfeledten mulathatunk azon, milyen
középszerű Claudiusokra, milyen otromba
Poloniusokra és hamis én-illúziókban
ringatózó Hamletekre telik csak nekünk
manapság, a dráma mintegy mellékesen,
véletlenszerűen mégis megszületik.

A második részben íme mégiscsak be-
csukódik az egérfogó. A koponyával
bohóckodó Bolond :mögött hirtelen szét-
nyílik a kortina: s ott áll az elhunyt Ham-
let vértjébe, sisakjába öltözve Amleto.
Kitör a pánik. A nézőtéren ülő Gertrud
felrohan, hogy megölelje fiát. Az kibújik a
"jelmezből", és anyja csak a puszta vasat
öleli. Claudius is otthagyja nézőtéri
páholyát, a színpadon térdel már, és
imádkozik. Időnként feláll, és ellenőrzi,
hogy megjöttek-e a bűnbánat könnyei.
Nem jönnek meg. Ott settenkedik viszont
szolgálatkészen a Bolond két karddal, egy
handzsárral, egy tőr-rel -, és készenlétben
tart egy pisztolyt
is Amletónak. Amleto sorban kézbe is
veszi és elveti a lovagias kor fegyvereit,
még átfut agyán a hamleti gondolat is,
hogy égbe juttatja így az imádkozót, aztán
mégis lő - és eltalálja a földön kúszó,
lepedőbe burkolózó kémet, Poloniust.
Megszületik hát a tett, de a tettes arcáról
fokozatosan leolvad a megkönynyebbült
mosoly, amikor hallhatóvá lesz az áldozat
halálhörgése.

És íme, beteljesedik Ophelia drámája is.
Gonosz bohóctréfával kezdődik. A hát-
térből ismét elősündörög a Bolond. Pa-
pírlapot tép szét Ophelia előtt, ráfúj. Lep-
ke száll. Aztán virágokat gyűr a papírla-
pokból Ophelia gépiesen utánozni kezdi.
A Bolond ujjong, kifut a színről, s egy po-
hár vízzel tér vissza, odakínálja a lánynak,
hátha abba is bele tud fulladni. A többiek
némán várakoznak. És a dermedt csend-
ben Ophelia hozzájuk lép, papírvirágokat
nyújt nekik, aztán a nézőtér felé kifut a

A Hamlet a Collettivo di Parma előadásában
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zínpadról, ahol közben táncolva kezdi
sni a sírját a Bolond. Ophelia halálát a
írra vetett fehér lepel jelzi csupán.
A dráma tehát - a véletlen csúfondáros
űveként - bekövetkezik, nem kö-

etkezik be azonban - valódi hősök és
itek híján - a katarzist hozó halál. Am-
eto és Laertes végső párviadala úgy zaj-
ik le, mint valami Claudius-kupáért folyó
ajnoki csörte. A zsüri (Claudius) ár-
ánykodik és részrehajlik, a versenyzők

főleg Hamlet a mérgezett tőr miatt)
eklamálnak. A találatokat a Bolond jelzi,

gyengébbek kedvéért ujjaival is mu-
atva a verseny állását. Végül színészked-
e, klasszikus római pózokban hullanak
l a versenyzők .. .

Az itáliai jelenkor alpárian nevetséges,
ondja ez az előadás, és ez alól senki

em vonhatja ki magát. Komédiázunk,
ohóckodunk, de jóízűen még ez sem
egy, mert rossz a lelkiismeretünk.
udatunk mélyén ugyanis emlékezünk
ég rá, hogyan kellene viselkednünk, mit

ellene tennünk.

A bohóctréfák könnyed folyamatát
emcsak véletlen tragédiák szakítják fél-
e. Egy-egy pillanatra olykor felgyullad-
ak a nézőtéri lámpák, a cselekmény
egakad, és a szereplők fürkésző szem-
el vizsgálgatják a publikumot. Mo-

yognak: „Fortinbraccio, mintha For-
inbracciót láttam volna." „Nem For-
inbraccio az ott?" Fortinbras, az Erős-
ezű végig ott kísért a színpadon. Hogy
enyegetést hoz-e vagy megváltást, nem
ehet tudni, ám ha megérkezik, minden
izonnyal véget vet majd a rosszízű ko-
édiázásnak. Csakhogy Fortinbraccio
ég akkor sem jelenik meg, amikor vé-

ezetül egy hang jelzi odakintről érke-
ését. A Bolond surran be a hullák közé.
ét ujját elhúzza Gertrud, majd Claudius

sukott szeme előtt. Nem reagálnak.
ozzáláthat tehát a dolgához, az egyet-

en dologhoz, ami maradt: összeszedi az
lhullott ingóságokat, ékszereket, koro

nákat. S aztán kifelé osonva elkiáltja ma-
gát: „Megjött Fortinbraccio." A szín-padi
hullák megmaradt cókmókjukat felkapva,
riadtan hagyják el a kifosztott színpadot.

Macbeth, lidérces álom

A pármai Collettivo három Shakespeare-
előadásából következetes gondolatmenet
olvasható ki: a dialektikus-materialista
színház - ahogy önmagukat nevezik -
hároméves terve, kutatási programja ez.

A z Amle to : a „dialektika utáni só-
várgást" vizsgálja egy olyan világban,
ahol alternatívák hiányában a véletlen
szüli az eseményeket.

A Macbeth: a „dialektika hiányát"
mutatja be a gyilkosságok mechanizmu-
sában.

A IV. Henrik: a „dialektika újrafelfe-
dezését" ígéri.

Az együttes a Macbethban is hű marad
előző módszereihez: a dráma szerkeze-
tét, mechanizmusát megtartva, helyzeteit
mai képzettársításokkal szövi át és vitára
bocsátja. Esszéírás ez a színjátszás esz-
közeivel. De amíg az Amletóban frissnek
és eredetinek tűnt a vitázó okfejtés, ter-
mészetesnek a színpadi megjelenítése, itt
gyakran Jan Kottot látjuk gondolkodni, s
az avantgarde színházat előtolakodni.

Jan Kott olvasta először lidércálom-nak
a Macbethet, és a pármai előadás fél-
homályos színpada ennek tökéletesen
megfelel. A színpad közepén hatalmas
üstben fortyog a víz, ebben főzi ki a sze-
replők köpenyeit a három boszorkányt
helyettesítő félmaszkos, füstkarikákat
eregető figura. És a csuromvizes ruhák
aztán gőzölögve csattannak Macbeth,
Banquo s a többiek testére. Így kezdődik
a rossz álom, és a félhomály egy pillanat-
ra sem oszlik el a színpadon. A tágas tér
különböző pontjain jelzett jelenetek közül
mindig csak a soron lévőt világítják

meg a guruló állványokra szerelt reflek-
torok. Macbeth emberei - majd későbbi
áldozatai - mozgatják a világító apparátust,
mintha filmet forgatnának a (lidérc)
álomgyárban. Vallatóan, számonkérően a
dokumentalisták rámenősségével.

Lady Macbeth és Macbeth narancs-sárga
paplannal takart franciaágyban fekszenek.
Macbeth újságot olvas, a Lady televíziót
néz. A színpad homályosabb hátsó
részében Duncan király ül a ven-
dégasztalnál, és kártyából várat épít. Ide-
gesítő éjszaka. A nagyvárosi zajoktól, lár-
mától, vécézúgástól még az egyszemélybe
költözött három boszorkány sem tud
aludni, a rádió őrjítő hit-parádéjával próbál
védekezni. És Macbethék -akárcsak
Amleto - újra és újra kipróbálják a gyil-
kosság módozatait. Hol tőrrel, hol késsel,
hol krumplihámozóval sújtanak le az
asztalnál ülő királyra, az előrebukik, de
újra meg újra felegyenesedik, és tovább
építgeti várait. A színpad, akár az álom,
jelzi csupán az elfojtott gondolatokat, a
tettet magát nem viheti végbe. A vég-
eredményt látjuk majd: a ravatalon fekvő,
lepedővel borított áldozatot. Jön a
halottkém, jön a rendőrség, a sajtó, a te-
levízió és a nyilatkozatok, a szemtanú-
vallomások ellentmondó, kaotikus áradata.
Sajtóértekezletet tart Macbeth és a Lady. A
tömegtájékoztatás felderítő eszközei
mindenhová behatolnak, és az értesülések
anarchiájával mindent elhomályosítanak. A
gyilkos nem kerül elő. A gyilkolást pedig
nem lehet abbahagyni, mert nincs
gyilkosság, amely igazolná a erőszakot, és
nincs terrorizmus, su-gallja az előadás,
amely kilépést biztosítana a történelem
mechanizmusából.

Macbeth története a pármaiak (és Jan
Kott) szerint éppen ezért nem érhet véget.
Lady Macbeth pszichoanalízisbe megy
(levonul a nézőtérre), a birnami erdő
csapdája pedig cirkuszi bohóc-csínybe
fordul. A Boszorkány miniatűr fenyőfával
csalogatja ki ágyából-várából Macbethet,
aki a felvilágosultak fölényével leplezi le a
trükköt, és messzire hajítja a fenyőfát.
Hátrafordul és meglepve veszi észre, a
trükk mégiscsak bevált: Macduff ugyanis
befészkelte magát közben a lidércálmokat
hozó nyoszolyába. És akár az Amleto, a
Macbeth is happy endbe, fel-oldás nélküli
bohózatba fullad : Macbeth hiába próbálja
meg felnyársalni magát egy színházi
karddal, nem hal meg, és nem ébred fel a
gyilkolás kábulatából. Es az aprófává
hasított, majd ügyetlenül összetákolt
trónszék a színpad közepén nem sok jót
ígér utódjának sem.

z olasz együttes Macbeth-előadása a Holland Fesztiválon
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z újra megtalált dialektika
V. Henrik

z olasz színtársulat nemcsak az egyes
lőadások végén fosztja meg nézőit a
egnyugtató befejezéstől - a trilógia be-

ejezésében sem ad feloldást. Saját szem-
el erről nem győződhettem meg, de
inthogy szeretném befejezni a róluk

zóló beszámolót, átnyújtom röviden má-
odkézből szerzett értesüléseimet.

Ezek szerint a II Henrikben bánt
egszabadabban drámai anyagával az
gyüttes. A kétrészes művet összevonták,
s Hal herceg -Falstaff párharcára he-
yezték ki. A történet színhelye egy kávé-
áz, melyet három oldalról nézőtér vesz
örül, a negyedik oldal : a függönnyel jel-
ett barokk színpad, ahová a jövendő ki-
ály lép majd fel, ahogy a színjátékon be-
ül eljátssza a maga külön színjátékát. A
ávéház nyüzsgő lármájából két hang
álik ki rendre: a hercegé és Falstaffé. Ok
zok, akik gomblyukmikrofont
asználnak, közöttük dől el vagy leg-
lábbis illene eldőlnie az életkormányzás
s életélvezés harcának. Nem kétséges,
ogy az elvek és érvek birodalmában
alstaff csak vesztes lehet, Hal herceg
iszont nagyon is tisztában van vele, hogy
it jelenthet egy későbbi hatalom

ázisaként az életközelség, a népszerűség,
ezért őszintén beleveti magát a ti-

ornyákba. Ám igazi machiavellista mód-
án, a hatalom birtokában véget vet a laza
imboraságnak, és már csak az érdekeit
artja szem előtt. Hal herceg királyi
rcképe azonban homályos marad,
kárcsak Fortinbraccióé. Csak a trónig
ezető útja rajzolódik ki világosan.

Hamlet-masina

pármai színház bolondosan komoly
hakespeare-átdolgozásai - ilyen vagy
lyan módon a cselekvés és az erkölcsi
ilágrend viszonyát vizsgálják. Bohózatba
zért fordul ez a vizsgálat, mert ki-
utatják, hogy környező világukban e

ettő közt nincs valódi konfliktus. Az er-
ölcsi világrend felbomlott, az értékek
lsekélyesedtek. A társadalmi cselekvés-
ek nincs átütő ereje, mert maga is csak a
omló normákhoz szegődhet. Nincs
onfliktus, nincs dialektika. A kudarc-tó],

csődtömegtől csak nevetve lehet
úcsúzni.

E neveletlen és szarkasztikus trilógiával
zinte feleselni látszott a Holland Fesztivál
gy másik, izgalmas (bár kisebb
isszhangot keltő) produkciója: a súlyos
angvételű „Hamlet-masina". A különös
ehetségű NDK írónak, Heiner

Müllernek ezt a tömör, alig hét lapból
álló írását nemigen lehet darabnak te-
kinteni. Mégsem töredék, ha összevetjük
az e tárgyban olyan gazdag német dráma-
irodalom más töredékeivel, mert kiegé-
szíthetetlen. Vázlat, kanavász, előadóit
nehéz próba elé állító partitúra. Olyan
Hamlet-variáció, amely nem kevés ro-
konságot mutat a Collettivo előbb leírt
antidramaturgiájával. A cselekmény he-
lyét itt már teljes egészében a reflexió
foglalja el.

A szöveg, amely mindössze Hamlet és
Ophelia egymástól független, zárt mo-
nológjait tartalmazza, valójában aktuális,
tömör széljegyzet, költői parafrázis és
látomássorozat a shakespeare-i drá-
mához. Idézetek tömege utal az író kép-
zettársításaira: Raszkolnyikov neve buk-
kan föl, egy Hölderlin-, egy
Paszternaksor, egy Marx-mottó, korábbi
Müllerdrámák citátumai. Shakespeare-
szöveg ritkán, de akkor a III. Richárdból
és a Macbethből is.

Az aktualizálás rögzíthető kerete: az
ötvenes évek dereka. A dráma gondolati
színtere: a kelet-európai értelmiség
lelkiismeret-vizsgálata, konfrontációja a
személyi kultusz következményeivel, tör-
ténelmi válságával.

Müller Hamletjének is, akárcsak
Amletónak a dialektika hiányával kell
szembenéznie. A lényeges különbség,
hogy Müller monologizáló hőse úgy érzi,
benne megvan a dialektika, sőt mi több,
sorsa is az, hogy benne csapódjanak le ir-
galmatlan erővel a történelmi események
hullámai, ő élje meg igazában a rajongás
és gyűlölet, az apológia és a kritika drá-
máját - a külső világ vagy az egyik, vagy a
másik szélsőséget vállalja csak, és ha-mar
napirendre tér a konfliktusai fölött.
Hamletjének ez a válsága ezért szakad el
a cselekvő közösségtől. „Á drámám - fo-
galmazza meg Hamlet - nem történt meg.
A szövegkönyv elveszett. A színészek a
ruhatári fogasra akasztották arcukat.
Súgólyukjában ott rohad a súgó."

Jan Decorte, a németalföldi színház
fenegyereke, két mélyreható észrevétel-
ről tesz tanúságot rendezésében és szín-
padképében: 1. A Hamlet-masina szemé-
lves vallomás, „szerzői" dráma; 2. A
Hamlet-masina ma Hollandiában bizonyos
idő- és térbeli távlatból nézzük.

A darab személyes jellegét Decorte
elsősorban azzal húzza alá, hogy elhagyja
az előadásból a látomások szereplőit
(Claudius, Horatio stb.) - a színen csak
Hamlet és Ophelia látható. Hamlet mint
író és Ophelia mint az író életének és ví-
vódásainak társa: egy kétszemélyes ma-
gánbunkerban, emlékeik és képzeletük
tárgyaival körülvéve. És - az íróasztal elé
rögzített videokamera figyelő optiká-
jában.

A rendező nemcsak Opheliát játszat-ja
színésznővel, hanem színésznőre (a te-
hetséges Bea Rouffartra) bízta Hamlet
szerepét is. A női és férfi szerep szembe-
állítása, egymásba játszása nem idegen
Heiner Müllertől sem. Decorte azonban
jelképes modellt teremt ebből, és ezzel
messze túlmutat az író elképzelésein.
Müllernél a belső konfliktus sűrűsödik
azáltal, hogy Hamlet Ophelia szerepét is
magára vállalja, azt a női szerepet, melyet
lázálmában a Claudius oldalán ringyóvá
züllött Ophelia megbecstelenített.
Ophelia nem is tér már vissza a darabban,
csak újjászületve, mint bosszú-álló
angyal, az anarchia képével fenyegető
Elektra.

Decorte-nál a „nő" nem történelmi
változások jelképeként jelenik meg, ha-
nem sokkal általánosabban. A rendező
aprólékosan kimutatja már Hamlet figu-
rájában is a nőies vonásokat, olykor egé-
szen az irónia határáig. Opheliában pedig
bemutatja a női sors évszázados
sablonjait. Mi tagadás, ezek színpadi jel-
zése viszolyogtatóan primitív.

Önpusztítás, halljuk a rendezőt gon-
dolkodni, és látjuk - a karját harapdáló
Opheliát. Rabszolgasors, sugallja De-

Heiner Müller Hamlet-masina című darabja Jan Decorte rendezésében



corte - és Ophelia négermaszkot öltve vad
táncba kezd. Csak e naiv, gyermeteg
képeket megbocsátva juthatunk el a ren-
dező végső - Walter Benjaminra hivat-
kozó - társadalmi utópiájához: a női
princípium fokozatos érvényesülése fog-
ja megfékezni az agresszív erőket, felszá-
molva a dogmatikus gondolkodás okozta
károkat, és - feloldva Hamlet béklyóit.

Osztályellenség

Elektra felhasítja késével a színfalat, és
kintről vakító fény árad be a színpadra.
Így végződik a Hamlet-masina, Decorte
rendezésében.

Fülhasogató robajjal tör be a zene, és
villámcsapásszerű élességgel a fény a sö-
tét színpadra. Így kezdődik az Osztályel-
lenség Peter Stein rendezésében.

Jan Decorte és Peter Stein művészete
között semmilyen rokon vonás nincsen.
Ezúttal mégis közös nevezőre jutnak ab-
ban, hogy a mélyebb, a valódi drámaisá-
got mindketten effektusokkal helyette-
sítik. Míg azonban a belga rendező naiv
allegorizmusa hatástalan marad, a ki-tűnő
német rendező eltévelyedése nem válik
nyilvánvalóvá; lelkes közönségét a
legérzékenyebb pontján ragadja meg, a
közhelyek és sablonok frappáns variálá-
sával.

Kezdődik a dolog mindjárt a darabnál.
Az angol Nigel Williams színműve a vá-
rakozás dramaturgiájára épül, akárcsak
Gorkij Éjjeli menedékhelye vagy Beckett
Godot-ja. Itt történetesen egy brixtoni is-
kola egyik osztálya, hat „nehézfiú" vár ar-
ra, hogy akadjon végre vállalkozó szelle-
mű tanár, aki megbirkózik velük, mert
eddig még mindenki elmenekült, feladta a
reménytelen küzdelmet. A fiúk unalmuk-
ban, elkeseredésükbenés titkolt félelmük-
ben az amúgy is dermesztően sivár és ko-
szos osztálytermet egykettőre disznóóllá
változtatják. Felborítják a padokat, szét-
tapossák a szemetet, belerúgnak a falba,
köpködnek, összeverekszenek. Közben

főkolompos társuk javaslatára, s egy
jelképes díj reményében, ki-ki bemutat-ja,
hogyan képzeli el a valódi iskolai ok-
tatást. Ám hiába minden, a valódi tanár
nem érkezik meg.

Azok, akik ismerik az író által leírt
társadalmi miliőt, azt állítják, hogy a
kommunikáció arrafelé sokkal inkább
vonításhoz, ugatáshoz, semmint emberi
beszédhez hasonlít, a nyelv pedig már
nem gondolatokat fejez ki, hanem csak
félelmet, csődöt és pusztulást.

A Schaubühne - a hazai közönsége ked-
véért (az eljárás egyébként helyeselhető) -
a darab „fordítását" azzal kezdi, hogy
Nyugat-Berlin Kreuzberg negyedébe teszi
át a történetet, ahol Brixtonhoz hasonlóan
szép számban zsúfolódnak össze a
társadalom számkivetettjei. Legfeljebb a
nyugat-indiaiak helyett a törököket
gyűlölik.

Az a kreuzbergi szleng azonban, amit
aztán Stein fiatal színészei használ-nak, s
amely kötőszóként alkalmazza a nemi és
bélműködésre vonatkozó ismert
kifejezéseket, cseppet sem kelt borzongást
vagy megütközést az amszterdami
közönségben, inkább csiklandoz és elis-
merést vált ki ötletességével.

De nézzük, mi történik a fiúkkal. Á
vadnyugati filmek örökzöld sablonja sze-
rint a goromba és modortalan cowboyról
mindig ki szokott derülni, hogy durva
külseje érzékeny szívet takar. És ez
mindig megható.

Nos, valami hasonlót lehet érezni akkor
is, amikor párducmintás nadrágjában a
Mick Jagger-fejű Angel kimegy a ka-
tedrára, hogy előadást tartson a szexuali-
tás kérdéseiről, ám sehogy sem jut tovább
annál, hogy a nemi érintkezés a gőzdu-
gattyú működéséhez hasonlít.

Kevéssé meglepő már ezután, hogy
Koloss (az Óriás) - aki persze égnek fésült
punk-frizurája ellenére is a legtörpébb -
szóval, hogy ez a vakarcs mondja el a
nagypofájú fasiszta szónoklatot a

vendégmunkások ellen. És még világo-
sabb, hogy a török Kebab, akivel kap-
csolatban azt várjuk, meglincselik majd a
többiek, színes előadásával belopja ma-gát
társai szívébe.

És az már csakugyan lírai közjáték,
hogy Pickel, aki mindvégig lezseren hin-
tázott székén, most szívszorongatóan
derűs történetet ad elő a bérkaszárnyák
sivatagában felnevelt virágokról.

Mert Vollmondról, a zömök s folyton
köpködő Vollmondról meg az derül ki,
hogy vak (!) szüleitől leste el a hús nélküli
húsgombóc elkészítésének receptjét, amit
be is mutat, s ezzel olyan sikert arat, hogy a
társaság másik vezére, Fetzer csak nyers
testi erejével tud fölébe kerülni, s véresre
veri. Bejön a felügyelőtanár, mentőket
hívna, de Vollmond elbagatellizálja a
dolgot, és nem hajlandó brutális ellenfelére
vallani. Fetzert már mindnyájan gyűlöljük.
Gyűlöli a többi szereplő is, de főleg a
közönség. Ekkor ez a vadállat, hogy társait
meggyőzze a önfenntartás egyet-len
lehetséges eszközéről, az ököl tudo-
mányáról, bemutatót tart káprázatos erő-
művészetéből. És - szemünk láttára
zsugorodik össze szánnivaló, kétségbeejtő
árnyékbokszolóvá. Ekkor már körül-belül
tíz perce véget ért a darab, de a fel-talált
gépezet képtelen fékezni lendületét.
Szabadon fut. Peter Stein kinyittatja a bal
oldali ajtót: tekintetünk az üres isko-
afolyosóra szegeződik. Angel görcsösen
kapaszkodik az ajtófélfába, és mozdulata
azt mondja: „Mikor jön már ide egy kurva
tanár ?"

Pedig mi, a közönség, már egy órája
tudjuk, hogy nem „egy kurva tanárra" van
szükségük ezeknek a fiúknak, hanem az
egész világot meg kellene változtatni
körülöttük.

Peter Stein sokszor megcsodált művé-
szete, ahogy a színpadi szöveghez megte-
remti az ellenpontozott mozgásokat, itt
valóságos balettkoreográfiát eredményez:
tétova lődörgésekből, hintázásokból,
hirtelen nekilendülésekből. Á zörejek is
pontosan kiszámítottak: koppanó
konzervdobozok, puffanó székek, dörrenő
ajtók.

Úgy látszik azonban - a Holland Fesz-
tivál idei mérlege legalábbis ezt mutatja - a
mai társadalom bajaival foglalkozó
progresszív színház, szóljon bár antidia-
lektikus korszakról, várakozásról vagy
patthelyzetről - kétféle eszközt talál csak
mondanivalója közlésére: a harsány
kacagtatást vagy a könnyes, ugyancsak
harsány érzelmességet.

Az Osztályellenség előadása a nyugat-berlini Schaubühne tolmácsolásában


