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holland Hotel Modern társulat a báb- és színházmûvészet
határvidékein kalandozik, munkája során a videotechni-

kának is kiemelt szerepet adva. Az Európa-szerte jól ismert, ran-
gos fesztiválokon rendszeres vendégnek számító együttes Buda-
pesten is bemutatott elôadása az elsô világháborút emeli szín-
padra egy véletlenül elôkerült, különleges forrásra támaszkodva.

A társulat egy Marseille-ben élô barátja egy antikváriumban
izgalmas kézirathalomra bukkant, amely egy, az elsô világháború
alatt a német frontra vezényelt francia katona, bizonyos Prosper
naplójegyzeteit és szeretteinek írott leveleit tartalmazta. A társu-
lat tagjai e szövegekbôl, töredékekbôl hozták létre alkotásukat,
A nagy háborút.

Különös, milyen módon borítja rettenetes árnyékba az elsô
világégést a második. A mindig fokozható szenvedés, az önmagát
folyamatosan túllicitáló halál, ôrület és kegyetlenség az emberi
történelem során kétszer is – egymást mindössze három évtized-
del követô – pokoli hullámgyûrût vetett a XX. század során. Az
elsô világháború összes borzalmával napjainkban lép át az „élet-
telen” történelembe. Legfiatalabb bakái közül maroknyi
matuzsálem korú ha élhet még. Torokszorító belegondolni, hogy
három évtized múlva a második világháború lép át ugyanebbe a
tartományba. Túlélôi, tanúi, elszenvedôi ma még köztünk vannak,

hogy saját személyes történetükkel figyelmeztessenek, mire ké-
pes az ember és mûve, a nagypolitika. 

Ostobaság és erkölcstelenség a szenvedést összeméricskélni,
colstokkal bûvészkedni a hullahegyek közt. A holland társulat az
elfeledett, újabb keletû sátáni indulatokkal „túllicitált”, a múltba
süllyedt elsô nagy háborút, ezt a ma emberének már oly messzi
katasztrófát eleveníti meg. Teszi ezt úgy, hogy nem egyénít – az
egyesbôl következtet az általánosra. A Hotel Modern elôadása
Prospernek, minden háború minden Prosperének állít emléket.

Játékosan, fanyarul vázolják fel az elôadók az 1914-es Európa
képét, adnak kisiskolások számára (itthon legalábbis) követhetô
helyzetleírást. Színpaduk különbözik minden általam valaha
látottól. A térben terepasztalok, felettük baldachin, köröttük te-
kintélyt parancsoló csôkígyók tekergôznek. A földön számtalan
mûanyag rekesz a kellékekkel, mintha az elôadók még csak ki se
csomagoltak volna. A szín bal oldalán hang- és fénypult, olyan
arzenállal, mintha egy profi szinkronstúdiót telepítettek volna a
Trafóba. Kapcsolótáblák, kábelkötegek, hangeffekteszközök ve-
szik körbe a pulpitust. A szín – egyben mûhely – közepén írásve-
títôféle áll. Ez alatt indul el a történet. Egy kevéssé hangsúlyos
ponton szék és kislámpa szolgálja a darab szövegét felváltva ol-
vasó színésznôket. 

Terepasztal-színház 

K
o

n
c

z 
Z

s
u

zs
a

 f
e

lv
é

te
le

H a l á s z  T a m á s

Világháborúsdi
■  H O T E L  M O D E R N :  A  N A G Y  H Á B O R Ú  ■

A

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z

A
M

S
Z

T
E

R
D

A
M



66 22 ■ 2 0 0 6 .  M Á J U S X X X I X .  é v f o l y a m  5 .  s z á m

A színpad valamennyi történését kamerák rögzítik, és a háttér hatalmas vetítôvászná-
ra kivetítik, akkora méretben, mint egy standard moziteremben. Az írásvetítô alá helye-
zett ládák vízszintes síkja kivetítve függôleges rusztikus felületet láttat, majd kávéházi
moraj hallatszik, egyre hangosabban. Jól kivehetôen idôs emberek beszélgetnek. Szinte
azonnal beugrik: veterántalálkozó hangjait halljuk. A háttérben dallamfoszlányok –
öreg, remegô hangon elôadott bakanóták talán. A vetített kép peremérôl hatalmasra
nagyított, roppant élethû, gipsz öregemberfej bukkan elô. Aztán még egy és még egy.
A fejeket finoman mozgatják. A bácsik mozdulatlan arccal beszélgetnek, vagy csak mé-
regetik egymást – semmi olyat nem tudnak elmondani a másiknak, amit az ne tudna
már. A hatás bámulatos: a hang és az arcmások azonnal konkretizálják a kiinduló szitu-
ációt. A fehér arcok közé egyszerre „bebukkan” egy fekete öregemberé is. Fanyar, várat-
lan gesztus. Az ember elmosolyodik, és aztán elszégyelli magát kicsit. Hiszen 1914 és
1918 közt „világ”-háború volt – csak soha nem beszélünk arról, hogy a gyarmattartó ha-
talmak távoli földrészek hány százezer fiát küldték a nagyrészt európai vágóhidakra.
Közben a kép születésének minden mozzanatát követhetjük. Látni a könnyû civil ruhá-
ban a ládák mellett térdeplô elôadókat, figyelhetjük, hogyan veszik elô, majd csomagol-
ják el az újabb és újabb jelenetek kellékeit. A holland társulat semmiféle takarást, para-
vánt nem alkalmaz. Nem pusztán a létrejövô, olykor egészen bravúros képek, de létreho-
zásuk folyamata is az elôadás egyértelmû része. Kicsit talán a „figyeljék a kezemet, mert
csalok!” szellemében.

A következô képben Európa korabeli térképe vetül elénk, és a történelmi elôzmények-
kel ismerkedünk. Szó van itt Freudról és Einsteinrôl, az ipari forradalomról, a metropo-
liszok létrejöttérôl és a mindjobban erôsödô politikai feszültség okairól is. A pár mondatos
kép végén Szarajevóig jutunk el. Míg a szöveg megy, a térképen szellemes tárgyszínház
zajlik. Amikor például arról van szó, miként háromszorozódott meg Berlin lakossága
negyven év alatt, elôször egy kis makett-templomot látunk, melyet egy jókora ugyan-
olyanra cserélnek. A narrátor részletesen beszámol Ferenc Ferdinánd vesztérôl (a Gavrilo
Principet bevetô nagyszerb Fekete Kéz mozgalmat fekete kesztyû jelképezi). A nagybetûs
Történelem tényeit hosszan sorolják: listát hallunk, ki kinek üzent hadat, és halljuk a
hadviselô államok nevének végtelen sorát is (bár az olyan államnevekkel, mint „Észak-
Afrika” vagy „Arábia”, nem nagyon van mit kezdeni.)

A játék színtere az elsô személyes sorok elhangzásával tevôdik át a terepasztalokra. Elô-
ször a frissen bevonult Prosper szavait halljuk. Az asztalok gondosan megvilágított síkján
föld, makettek, növények, hétköznapi tárgyak regimentje. A tenyéréllel a földhalomba
vágott mélyedés lövészárok lesz, a petrezselyemzöld erdô, a padlókefe sörtéje nádas.
A bravúros képeket miniatûr kamerák rögzítik, melyek roppant közelrôl, alig néhány cen-
timéterrôl követik a mágiát, melyet a három animátor elôidéz. A tálcán elférô csatamezôn
ólomkatonák menetelnek, a sûrû, fekete sárban, a lövészárok labirintusában talpaló
katona, akinek csak csizmáját látni, valójában két ujj, melyre apró lábbelit húztak. A sár
maga mézzel kevert föld, a széjjelhajigált pallók fogpiszkálónyi fadarabkák. A Hotel
Modern újrateremti a háború poklát, de játékosan mindentudó kreativitással el is távolít
tôle. A géppuska kelepelését a hangtrónusban bûvészkedô technikus állítja elô rejtelmes
tárgyakon, ô adja a bombák sivító hangját és a detonáció székbôl kilökô dübörgését is.
Miközben a távolból látjuk, amint az elôadók boszorkányos fürgeséggel, egy mûtét stáb-
jának precíz összeszokottságával ügyködnek az asztalok körül, egy idô után az egész
borzalom mûködni kezd, élettel telik meg, ahogyan a levegô is olaj és lôpor nehéz, valósá-
gosan szétpöfékelt szagával. 

Mindeközben pedig a francia katona egyre borzalmasabb történeteit hallgatjuk. A har-
cias eufória megkopik, a katonás kedélyt, a mesélô kedvet egyre nyomasztóbb belsô
monológok váltják fel. A néhány mondatnyi, kiemelkedô fogalmazókészségrôl tanúskodó
leírásokból a háború igazi pokla bontakozik ki. Egy fiatalembert hallunk villámgyorsan
felnôni és megöregedni, aki mellôl naponta tûnnek el a bajtársai. 

A Hotel Modern terepasztalain szünet nélkül dolgoznak a kompresszorból sûrített le-
vegôt, könnyen éghetô gázt lövellô fecskendôk. Papírváros ég le dermesztô élethûséggel.
A sziszegve elôtörô légáram széjjelrepíti a göröngyöket. A meggyújtott gáz gomolygó
tûzgömböket formáz, megperzselve a növényzetet. A sárban apró bábu hever: egy ellôtt
lábú katona, aki nem az életéért, hanem a haláláért könyörög. Tenyérnyi temetô gyufa-
szál-keresztjei közt pásztáz a modellvasútsínre szerelt minikamera. A pusztulás ricsaja, az
infernó dübörgô hangjai töltik be a teret. Apa keresi a hantok alatt egyetlen elesett fiát.
Cipôsdoboznyi német bunkerben riadtan kémlel körbe – a mi tekintetünkkel – a francia
osztag. Minden apró részlet stimmel, de semmi sem kínosan pontos. A valódiság illúzió-
ja cél, de nem kényszer. 

A rotterdami társulat megrendítô produkciója az értelmetlen pusztulás hétköznapjaiba
vezet el. A kontinenst behálózó, sok ezer kilométer hosszú lövészárokrendszer egyetlen
néhány méteres szakaszához. Egy érzô, gondolkodó ember személyes élményeihez. És
még az se derül ki – talán mert nem is tudható –, hogy Prosper, a krónikás egyáltalán túl-
élte-e az értelmetlen háborúk talán legértelmetlenebbikét, legvéresebbikét. 

3000 darab 8 centiméteres, csíkos rabruhás
báb. A színpadon egy épületegyüttes hatalmas
makettje, térdig érô kémény, füstös barakkok,
szögesdrót, vakvágányban végzôdô, a ku-
lisszák mögül bekanyarodó vonatsín. A tár-
gyak szürkék, barnák, porosak, egyedül a vo-
natból kiszállított bábok ruhája színes: vilá-
goskék estélyi ruha, piros kockás télikabát, tar-
kabarka sál – és a vörösen világító „Arbeit
macht frei” felirat. A Hotel Modern a Tábor
életét mutatja be. 

Az 1997-ben alapított rotterdami társu-
latot már láthatta a magyar közönség: A nagy
háború címû elôadásukat a Trafóban mu-
tatták be a Határesetek sorozat keretében.
A színész Pauline Kalker és Arlène Hoorn-
weg és a képzômûvész Herman Helle a
színház és a bábmûvészet között keresi a
kapcsolatot. Színházi nyelvükben egyfor-
mán fontos szerephez jutnak a hangok, a
tárgyak – olykor önmagukban képzômûvé-
szeti objektumok –, a színészi játék és az
intermedialitást szolgáló vetített képek.
Elôadásaikban a világ egy szeletét terep-
asztallá kicsinyítik, a teret méretarányos
kellékekkel és bábokkal népesítik be, s a
színészek egyszerre játszói és mozgatói da-
rabjuknak. A néhány négyzetcentiméteren
játszódó jeleneteket miniatûr kamera se-
gítségével az eredeti mérethez képest ha-
talmassá nagyítva kivetítik – akár egy ani-
mációs filmben –, ami különös perspektí-
vaváltásokat tesz lehetôvé: a nézôk egy-
szerre figyelhetik a vásznat és a színpadot.
Kísérletezô módszereik nem riasztják a szé-
lesebb közönséget, hiszen témáik könnyen
hozzáférhetônek tûnnek. Egy világváros
hétköznapi életét mutatták be például
Heden Stad (1998, Maváros) címû elôadá-
sukban, s a szürreális Slakkesporen (2001,
Csiganyomok) egy, a szenilitás szélén álló
öreg hölgy napjairól szólt. Korábbi pro-
dukcióikhoz képest egyre erôteljesebben
háttérbe szorul a színészi dikció, s alkotá-
saik egyre inkább hasoníthatóak hangköl-
teményekkel kísért képzômûvészeti instal-
lációkhoz.   

A Hotel Modern a fenti metódust alkal-
mazza legújabb elôadásuk, a koncentrációs
táborokról szóló De Kamp (A Tábor) során
is, azonban itt a módszer minden egyes
mozzanata többletjelentéssel telítôdik. A
tábor lakói saját akaratukból mozdulni
képtelen, törékeny, törpe bábokká degra-
dálódnak, s olyan erô mozgatja ôket, mely-
nek természetét csak találgatni tudjuk (ter-
mészetesen a színészek, de ezen túl: a tör-
ténelem? avagy valamiféle istenek?). A
mozgatók végig jelen vannak a színpadon,
a térdig érô épületek között guggolva bo-
nyolítják az eseményeket, s a bábok végtag-
jait mozgató drótok a vetített képeken jól
látszanak. Mindez a táborlakók nem em-
beri, hanem ikonjellegét hangsúlyozza.  

A csíkos rabruhába öltöztetett bábuk
egyszerre képviselik a tömeget és az egyént:
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