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Bob Wilson Hamlet szerepében

De kérdezni kötelezőn a ritka és súllyal aligha-

nem első alkalommal, ha már nyílt színen próbá-

ra tette ennenmagát: milyen színész is Bob Wil-

son? Kérdésre megint kerülendő a hasonítás:

értelmetlen a találgatás, hogy „jobb"-é vagy

„gyengébb", mint Laurence Olivier és Richard

Burton, Bruno Ganz, vagy akár Kaszás Gergő;

Az elmúlt évad végén, 1995 júniusában mu-
tatta be a freiburgi KIEW Színház Beckett

klasszikus művét, a Godot-ra várva című
drámát. A hír számunkra azért érdekes, mert
az előadás rendezője Tompa Gábor, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgató-fő-
rendezője. Tompa lonesco abszurdjával, A ko-
pasz énekesnővel lett európai hírű rendező,
színháza ezzel a produkcióval bejárta a fél konti-
nenst. Megszerzett hírnevét öregbítette német-

biztonsággal csak: más, egyszeri, létező. Fa-

hangú, merev, porondra tévedt anglikán lelkész,

ennen mozgáspartitúráját nyelvet harapdálón

centire végrehajtó? Fizikai adottságaival

klasszikus színpadon is lehetne Hamlet, a

hatodik évtizedbe beköszöntő hervatag

ifjontisággal, az entellektüel zavart

magabiztosságával, a próba-bábus tettetett

közönnyel, a cselekvésre is kiható fiziológiai

gátoltsággal, de akár az egykori izmosság

föllazulásával, mely a filológia felesleges

fejtörőjét, nyilván egykori, azóta furának tű-nő

minősítést („tikkad, mert kövér") is igazolhatná.

Mesterkélt, megtervezett (és egyszeri, alkalmi)

színész Bob Wilson, izommaszkkal, arcme-

revítéssel némafilmes expresszionizmus, s a

merészség kísértésével, megcélzott no-esztéti-

kában, némely Marlene Dietrich-rájátszásokkal,

nemek határát átlépő tisztelgéssel afféle texasi

onnagata-jelenés is: borotvaélen táncolva, de a

kínoson innen, az elfogadhatónak kivételezett

kvázi evidenciájával. S akkor, még a

megszokotton bévül is, érzelmeket erősen

fölkelteni vannak néki kitartott nagy pillanatai:

mintha csak a hajdanvolt, sebzett amerikai

kisfiú szeretetkövetelő és leszámolni most sem

tudó zaklatott jeleneté-ben („Mother, Mother,

Mother!") királyné anyjával, vagy a végső nagy

világirtás test nélküli puszta jelmezeket kirakó,

rendezgető és csalattató, mert élet helyett csak

kellékeket kibelező el-el-nem-számolásában.

Shakespeare mindez és Bob Wilson? Az

utóbbiból is inkább az esztétizálva magánvalló

magánpublikus személy, a másodlagosságnak

vágyával az eredeti után; vágyával a tragikusnak

is, ha csak őszintén csalva és nemesítetten: me-

lodramatikusan; az ő Hamletje olyan, mint egy

Cocteau-átirat, „már akinek a név mond vala-

mit", végét vetni most didaktikusra jobbat nem

találunk.

országi rendezésével - erről tanúskodnak a né-
met lapokban megjelent lelkendező kritikák.
Ezekből az írásokból idézünk az alábbiakban.

És még mindig várnak...

Estragon és Vladimir még mindig a régi. Szakad-
tak, rongyosak, kissé suták, mint minden közis-

mert komikuspáros Stan és Pantól Pat és Patta-

chonig. De kicsit szomorkásak is, van bennük

egy lehelletnyi melankólia és világfájdalom,

amelyet gyakran érni tetten e világ kitaszítottai-

nak szemében. Ha innen nézzük, Beckett Go-

dot-ra várva című főművében mi sem változott.

És vajon mit mond nekünk ez a történettelen tör-

ténet ma, több, mint negyven évvel azután, hogy

az abszurd nagymesterének e teremtményei el-

ső ízben sóvárogtak hasztalan a színpadon a ti-

tokzatos Godot megjelenésére? Éppen olyan

sokat - vagy ha úgy tetszik: éppoly elemi és ki-

fürkészhetetlenül mélységes módon semmit -,

mint valaha. Feltéve, hogy olyan kiváló előadás-

ról van szó, mint amilyet most Tompa Gábor ren-

dezésében a KIEW-ben láthatunk. Itt van először

is az örökös üresjáratú körforgás: reménykedés,

csalatkozás, újabb reménykedés, a hiábavaló-

ság érzete s a mégis újra éledő remény. A re-

mény mint elv és mint öncél, amelynek semmi

értelme, s mégsincs rajta kívül más kiút.

És továbbra is él a színdarab keserű komiku-

ma: gúnyosan kacagni ezen a keserves létezé-

sen, amely csak úgy képzelhető el, ha egyszer-

smind kikacsintva vissza is vonja magát, elfo-

gadja a maga hiábavalóságát, s ezáltal talál

vissza önmagához. Ám ha nevetünk is Vladimir

és Estragon láttán, furcsa, idegenszerű nevetés

ez - a semmiben hal el, s egyszersmind feltárja

megbolydult, lázas modern korszakunk imma-

nens ürességdimenzióját.

E szabadon lebegő szinteken bontakozhat ki a

szöveg teljes asszociációs gazdagsága. Tompa

Gábor meg sem kísérelte, hogy a Godot-rej-

télyre valamilyen egygyökű értelmezést

biggyesszen. A szöveg mindennemű (Beckett

által is több összefüggésben bírált)

magyarázkodási rögeszmétől mentesen

burjánzik el a tudatos és tudatalatti érzékelés

minden zegzugában. A cselekményből amúgy is

hiányzik minden átfogó logika, eltekintve attól az

egytől, hogy ilyen nem létezik. És e felismerés

nyomán Tompa Gábor és együttese kizárólag az

egyes jelenetek hangulatára hagyatkozik. Az

egyes mozaikkockákra boncolt szöveg

ekképpen abszurd szerkezetté áll össze, amely a

néző fantáziájában feszül vagy sűrűsödik

tovább, kinek-kinek szemléletétől függően.

Kultur Joker, 1995. június 23.-július 6.

Johanna Hund:
Mulatságos várakozás

„Hogy múlik az idő, ha az ember jól szórakozik",

mondja Vladimir, és igaza van. Szórakoztatób-

ban, élvezetesebben aligha lehetne Godot-ra

MAGYAR RENDEZŐ FREIBURGBAN
SAMUEL BECKETT: GODOT-RA VÁRVA
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Rüdiger Geiss (Vladimir) és Thomas Döttling
(Estragon)

várakozni, mint most, Tompa Gábor román
(SIC!) rendező előadásán, amelyet a minap mu-
tatott be a freiburgi „Kammerspiele im E-Werk"
(azaz: KIEW) nevű kísérleti színház. Már az első
jelenetben mulattat, ahogy Estragon hasztalan
veszkődik cipője levetésével: Thomas Döttling
úgy viaskodik a csizmával, mintha annak önálló
élete volna, ravaszul megjátssza, hogy már nem
is izgatja többé, hogy aztán valóságos rohammal
csapjon le rá - s ez csupán egyike az est csoda-
szép clown-számainak.

Tompa egyetlen alkalmat sem szalaszt el,
hogy kiaknázza a Samuel Beckett korai abszurd-
ja által oly bámulatos bőségben kínált clownsze-
rű komikumot. A beszéd és a játék ritmusa ele-
ven, semmit nem nyújtanak el jelentőségteljesen
- és a játék éppen ezáltal lesz fantasztikusan
jelentőségteljes, sőt, valóságközeli.

Az egész, mint már mondottuk,
mindenképpen üdítőn élvezetes. Várakozásról
voltaképp alig beszélhetünk. Vladimir vissza-
visszatérő emlékeztetése - „Godot-ra várunk" -
csak kezdetben vált ki Estragonból egy
reménykedő „Ja perszé"-t, később már pusztán
egy elutasító „Ja" telik tőle. Ők ketten már úgy-
ahogy beletörődtek sorsukba, és együtt
bóklásznak egy ócska fehér cipőkből
(godillot=csizma!) összerakott holdbéli tájban,
egy barátságtalan sivatagban, amely csupa
hulladékból, valamint egy fából és egy
monitorból áll. (Díszlet: Andrei Both.)

Vajon nem túlságosan is könnyed ez a Tompa-
féle Godot, nem túl tetszetősen és könnyen
emészthetőn igazodik-e a „jót nevetni és aztán
hazamenni" mottóhoz, miközben időként a kor-
szellemnek is adózik, például a képernyővel,
amelyen a fiú (Adrian Moll) fellép? Mondjuk in-
kább: nem a korszellemnek, hanem magának a
kornak adózik, amelyben a szöveget agyonterhe-
lő értelmezgetések éppúgy leszerepeltek, mint a
provokációk, amelyek negyven évvel ezelőtt a kö-
zönséget még töprengők és felháborodottak tá-
borára szakíthatták. Aki akar, az egyszerűen csak
szórakozhat - anélkül, hogy Tompa elsikkaszta-
ná a színdarab mélységét és azt, ami benne még
ma is az ember torkára forrasztja a szót.

Jörg Emmerick:
Egy remek Godot Freiburgban

Tompa Gábor mostani freiburgi rendezése, a
Godot-ra várva az idei dél-németországi színházi
évad egyik legkiemelkedőbb előadása. Nem

Jelenet a freiburgi Godot-ból

hinném, hogy Németországban valaha is
ennyit lehetett nevetni egy Beckett-darab elő-
adásán, mint most. Az előadás minden moz-
zanata mesterien megkomponált: a szívszorító
pillanatok meglepetésszerűen szakadnak ránk,
nagy gonddal vannak „álcázva" és elő-
készítve.

Az Amerikában élő, romániai magyar szárma-
zású Both András játéktere lenyűgöző. Több

ezer pár cipőből teremt holdbéli táj jellegű
felületet: a Hold felkeltekor eltorlaszolja az
alagútszerű tér egyetlen kijáratát. Godot hírnöke,
a Fiú, egy lerobbant televízió képernyőjén
érkezik, korunk kommunikációs szakadékát
jelezve.

Erdélyt a legtöbben Drakula gróf rejtélyes
hazájaként ismerik. Most két európai rangú mű-
vész bizonyítja, hogy érdemes odafigyelni rá
más vonatkozásokban is.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995. június 2.
Fordította: Szántó Judit

Badische Zeitung, 1995. május 27.


