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SZÍNHÁZ A FAL UTÁN
A NÉMET SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓRÓL

A nyitóelőadás ünnepi külsőségei - főként
külföldön - többnyire hidegen hagyják az
embert: nincsen köze a helyi, országos,
külföldi notabilitások kivonulásához, a
szervezők ideges kapkodásához, a televízió
okozta felforduláshoz. De az a tömeg, amelyik
hiába próbált bejutni erre a nyitóelőadásra, ezért
ott toporgott a szakadó esőben, a színház előtt -
nos, az azért tetszetős volt. Es eszembe juttatta,
milyen régen nem láttam itthon ugyanezt a to-
longást, az „életemet egy jegyért" hisztériáját,
holott ez is hozzátartozik a színházhoz. Ilyen,
optimális esetben, amilyen ez a német rendez-
vény volt, a szokásos évi német színházi fesztivál,
a harmincharmadik Theatertreffen.

Az előadás persze nem volt német. Lehet,
hogy nem is persze: a Szentivánéji álom című
művet adták, abban a bizonyos nemzetközi felál-
lásban, amelyről lapunk is írt már egy másik
vendégjáték, a bukaresti Uniófesztivál kapcsán.
Karin Beier rendezésének lényege éppen ez a
nemzetköziség (ez nagyon érdekes, bár a darab-
nak nemigen használ): tizennégy színész kilenc
országból afféle színházi „vegyes ízelítőt" ad, és
ebben mi, magyarok „alapízt" képviselünk. Ka-
szás Gergő Lysandert játssza, Mucsi Zoltán pe-
dig Philostrat és Puck szerepében az előadás
fanyar alaphangját üti meg és viszi végig. Méltán
volt övé a legnagyobb közönségsiker.

Másnap: Berliner Ensemble, Brecht és Heiner
Müller „törzshelye". Akik nemrégiben jártak Ber-
linben, akkor is tudják, hol állta Fal, ha magát a
Falat sosem látták. A néhány száz méternyi sáv, a
hajdani „senkiföldje" mai kopárságát hatalmas
daruk, mély árkok, felvonulási épületek hangsú-
lyozzák: próbálják eltüntetni ezt a hihetetlen üres-
séget egy eleven város kellős közepéről. Ered-
mény: még mindig két város az egy város, tehát
igencsak jól tudja az ember, hogy az egykorii
Kelet-Berlinbe megy, ezúttal Brechtet nézni, Hei-
ner Müller rendezésében.

Az Állítsátok meg Arturo Uit! igazán nem tar-
tozik a kedvenc darabjaim közé, még Brechttől
sem, de az azért nagyon izgatott, milyen előadást
rendez ebből 1995-ben Heiner Müller - meg az
is, hogyan fogadja a helyi közönség.

Amikor Dietrich Fischer-Dieskau gyönyörűen
énekelte Schubert Erlkönigjét - miközben az Uit
játszó Martin Wuttke meztelen felsőtesttel, négy-
kézlábra ereszkedve, kilógó vérvörös nyelvvel
lihegett a színpad előterében -, úgy tűnt, azzal a
bizonyos, Brecht darabjai esetében szinte szoká-
sos rendezői technikával lesz találkozásunk,
amelyben a zene - ha nem Kurt Weillé -
ellenpontozza, lírával teríti be a szöveget és a
történetet. Miután a későbbiekben Liszt Les Pré-
ludes-je, majd Verdi, Mozart és persze Wagner
zenéje is felcsendült, már nem ellenpontozó, in-
kább „gesamtkunstos" rendezői attitűd mutatta
magát, különösen a legtöbbször visszatérő jele-

netátkötő zenében, az l heard my mama cry című
valahai slágerben. A látványvilág meghatározó
színe a fekete és a piros, valamint a kettő átme-
nete: szürke oszlopok a térben, középen föntről
vörös képkeret lóg le, alatta „gép forog". Ezen az
emelvényen történik sok minden, ide azonban
Hitler-Ui csak kifejlett diktátor korában jut fel.
Kezdetben főleg a színpad előterében játszik:
szánalmas kis gengsztertanonc, rosszul beszél,
nehezen olvas - de könnyen tanul. Amikor két
jelenet közt - Wagner-zenére - a függöny előtt
reked, zavartan feszeng, a ruháját igazgatja, ide-
ges. Később, amikor Dogsborough halála után
magára ölti annak kabátját, már az sem zavarja,
hogy lötyög rajta: megtalálta magát.

Heiner Müllernek számos kiváló színházi ötle-
te van. Kevésbé eredeti, amikor a feléje nyújtott
kézre válaszul Ui-Hitler náci köszöntésre lendíti

a karját; sokkal jobb, amikor Ignazius özvegyét
meghágván, még letolt alsógatyával feláll, de
nemi szerve „eltűnt" a helyéről. Megint jó, ami-
kor az öreg Színész, akit a német színház nagy
öregje, Bernhard Minetti ad megrendítően, rezig-
nált bölcsességgel a Hamlet-monológból idéz. Es
nagyon hatásos a finálé: mindenki, élő és halott,
a színpadon, ekkor hangzik el - más ige-időbe
t é v e - a Prológus.

Amikor vége az előadásnak és kijövünk a
színházból, az épület teraszáról még
mennydörög a szónoklat, visszhangzik a
környék, de voltaképpen egyre és elsősorban
arra gondol az ember, hogy látott egy
fantasztikus színészt, Martin
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Wuttkét, aki Ui figurájában a karakterfejlődés
szélsőséges állomásai között bóklászott nagyon
tehetségesen, nagyon meggyőzően és nagyon
félelmetesen - de maga az Ui-tézis itt, Németor-
szágban, Berlinben már leginkább abszurd fan-
tazmagóriának hat. Nincs messzebb senki a fa-
sizmustól, a diktatúrától, mint ez a közönség, ez
az ország. Ez is abszurd.

Nagyon készültem a másnapi előadásra, hi-
szen tudtam: Christoph Marthaler darabját és
rendezését látom. Ez a Christoph Marthaler nevű
jelenség alig néhány éve foglalkozik rendezéssel -
korábban zenész volt. Ami azt illeti, ez meg is

Martin Wuttke az Arturo Ui berlini előadásában

határozza rendezéseit - legalábbis azt a kettőt,
amelyet volt szerencsém látni Berlinben a közel-
múltban. „Hot name" - mondta róla egy kritikus,
majd hozzátette: 2005-ig teli van a naptára hazai
és külföldi megbízásokkal. Apropó hazai: Mar-
thaler svájci - baseli -, bár többnyire Németor-
szágban rendez, és ez a tény is meghatározó a
rendezéseiben.

Nagyképűség lenne úgy írnom róla, mintha
széltében-hosszában ismerném az úgynevezett
„német komplexust". Nemcsak azt a régit, a má-
sodik világháborúst - azt sem ismerem egyéb-
ként-, hanem az újabbat is, az 1990-hez kötődőt,
melyben a legnagyobb világtörténelmi abszurd,
a Fal játssza a főszerepet, valahai harmincéves
létével és leomlásával. Az egy, majd kettő, majd
megint egy Németországét. Kérdezgettem isme

rőseimet, vajon van-e irodalmi nyoma, termé-
szetrajza ennek a problémának - nem tudtak róla.

Szóval inkább sejtem, mint tudom, hogy
Christoph Marthaler színházi optikájának szenv-
telensége, kritikai viszonyulásának élessége ab-
ból a tényből is fakad, hogy svájci. Színházának
tárgyát, a német helyzetet, a voltot és a vant igen
jól ismeri. Nem a Theatertreffen programjában,
hanem valamivel korábban láttam a lefordíthatat-
lan című Murx den Europaer! című produkcióját,
majd a német színházi fesztiválon egy újabbat, a
Stunde Null oder die Kunst des Servierens (Nulla
óra avagy a felszolgálás művészete) címűt.

A Stunde Null nagyszínpadon játszódik- mi-
közben cselekménye elférne egy aprócska stúdi-
óban is. Gondolom, a térnek ez a széttaposott-
sága, melyben rögtön sivárnak és üresnek hat a
kevéske lepusztult bútor és kellék, része a hatás-
nak. Barna panelfalak határolják, szekrények, fi-
ókok, falba rejtett tárolók - ettől olyan, akár egy
bunker. Másfelől viszont leginkább egy rádióstú-
dióra emlékeztet, méghozzá amolyan „szocialis-
tára". A rádióstúdióra leginkább a szemben
fent(?) elhelyezett vezérlőfülke-ablak utal, me-
lyen a függöny belülről behúzva-ez így is marad
végig. A színpadon pár álló mikrofon, a falból
kinyúlik néhány másik. Van zongora, hangszórók,
süllyesztett tévé, rádió, egy kopott íróasztal, rajta
telefon, egy pohár víz, könyv.

Bejön egy öltönyös, középkorú férfi. Odalép az
egyik falimikrofonhoz, mappáját kinyitja, beszélni
kezd, valami beszédet mond, az állampolgárokat
szólítja meg, rögtön utána egy másik ugyanezt
teszi, majd egy harmadik, utána még három,
később egy szakadt figura, végül a zongorista,
legvégül egy pincérnő külsejű idősebb asszony.
Sípol, mire mindenki abbahagyja a beszédet,
gyorsan egy másik mikrofonhoz lépnek, ismét
kinyitják a mappát, folytatják. Síp, helycsere, újra
és újra. Majd egy primitív magasságmérő-
szerkezetet hoznak be - a teteje egy serpenyő-
szerű tárcsa, és ezt szorítják az ember fejére,
miközben egy skála előtt áll -, Fraulein Stunde
Null (mert hiszen a pincérnő külsejű asszony az)
sípszóra odaint valakit, magasságot mér, majd
ellöki a delikvenst. Van, akit durván, van, akit
finomabban.

Majd kávét hoz be, s tölt mindenkinek; a fér-
fiak abbahagyják a beszédet, egy csoportba gyűl-
nek, gondosan összehangolt mozdulatokkal ka-
vargatnak, kortyolnak, szürcsölnek, elismerően
kifújják a levegőt - olyanok, akár egy kórus.
Akinek ez az első Marthaler-produkció az életé-
ben, körülbelül ekkor döbben rá: az egész zenei
kompozícióval bír, a mozgások, a kánonban
beszélés, a hangfekvések váltogatása - é s persze
maga a zene.

A cselekvéssort külön is le lehet írni. A szöve-
get szintén. Csak ezt a zenei szervezettséget nem
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szabad feledni egyetlen pillanatra sem, és akkor
világos, hogy itt egy középkorú férfiakból álló
kórus mozgással illusztrál és szövegekkel kísér
egy kórusművet. A mozgásba csupa apróság,
mondhatni, kabaréba illő geghalmaz fér: széken
ülve hallgatják Fraulein Stunde Null szónoklatát,
sorban elalszanak, és egymás után lezuhannak a
székről. Füttyszóra, tánclépésben egy avatási ce-
remóniát játszanak el: a színes szalagból megha-
tározott koreográfia szerint ki-ki levág egy
darabkát - érdekes, a szalag pont akkor fogy el,
amikor a szereplők. Máskor - lazításként -
tornaruhára vetkőznek, szabályos tornaóra jön,
közben lágyan szól a „zümmögőkórus" vagy az
ének. Kéz-fogásjáték: füttyszóra sorba állnak,
kezet ráznak, hátrafutnak, az egyik nyújtja, a
másik fogadja, a tempó egyre gyorsul, a kis
szakadt alak (hajléktalan?) mindig kihullik a
sorból, integetés, néma-játék - nem is néma,
végig szól a zene. A mozgássor össztánccá
alakul, megy a keringő, a francia négyes, a kicsi
szakadt megint kimarad. A tornaóra végeztével
komótos visszaöltözés öltönybe. A
segédszemélyzet újabb állómikrofonokat hoz be,
ki-ki elé lép, mondókákat, viccet mesél,
nevetgélés, újabb mikrofon, a szöveg lassan
kitisztul, idézetek beszédekből, újságcikkek-

ből, gyorsan váltva egymást. Aztán: éneklés, lök-
dösődés, pofonok, tömegverekedés. Es a végén,
majdnem a legvégén: egy végeérhetetlen, ismét-
lésekkel teli és lassú jelenetben ki-ki valamilyen
ágyféleségre próbál lefeküdni - matrac, vaságy,
kempingágy -, és ez persze nem sikerül; a leg-
kevésbé akkor sikerül, amikor úgy látszik, végre
mégis... Az ágyak összecsukódnak, felpattan-
nak, leszakadnak...

A zene és a vele nagyon is összeférő időjáték
időnként kiegészítik egymást, időnként felesel-
nek egymással. Egy furcsa minimálszínház kelet-
kezik, csupa apróság szervezi a játékot; ezeknek
az apróságoknak „meg van ágyazva", a zene
és/vagy az idő ágyaz meg nekik. Amikor az egyik
színész például a szövetségesek nyelvén hosszú
beszédeket mond - pontosabban idéz, azt például
ékes angolsággal, hogy a németeknek tudo-
másul kell venniük, hogy teljes vereséget szen-
vedtek, és nem kerülhetik el a felelősségre vo-
nást -, és legalább húsz percig mindössze a
hangjával és az idegen nyelvekkel játszik bravú-
rosan, a valóságos és a színpadi időnek olyan
kevercsét állítja elő, hogy az általam látott előadá-
son egy türelmetlen néző belekiabált a monológ-
ba. Többen kimentek.

Jelenet a Nulla óra avagy a szervírozás művé-
szete című hamburgi előadásból

Persze lehet, hogy valójában a szövegek irri-
tálták őket: idézetek közvetlenül a világháború
befejezése utáni időkből, beszédekből és cikkek-
ből; majd kicsit későbbről, a Falról, a szégyenről,
az egységről... és a hamburgi Deutsches
Schauspielhaus előadása máris a jelenhez, a két-
órás „altatódal" pedig a végéhez érkezett.

Tökéletes énekhang, színészi szaktudás és te-
hetség, fizikai és szellemi ruganyosság jellemzi a
társulatot. Bámulatos összjáték és egyenrangú
szólók, Azt hiszem, Marthaler kegyetlenül kritikus
és szemtelenül igazmondó az általa írott
(ollózott? szerkesztett?) darabok előadásaiban.
Ez és a zseniális színpadi érzék alighanem együtt
nyűgözte le a közönséget.

Engem is. De nemcsak Marthaler, hanem a
néhány előadás alapján az is, hogy a tehetséges
rendezőknek közérdekű mondandóik és hozzá az
utolsó epizodistáig tehetséges színészeik van-
nak. Hogy tehát minden együtt van.


