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külsô jegyeikben sok a hasonló vonás, ugyanakkor különböznek is
egymástól. Mindannyian kopaszok, szemük helyén gödör tátong,
arcuk hófehér. Az egymástól való különbözés egyetlen jele, hogy
mindegyik bábu arca, mint megannyi Guernica-alakzat, más
aszimmetrikus formába torzult.

A nyelv sem egyéníti a bábokat, és a döbbenet csendjét is fo-
kozza, hogy az elôadás alatt egyetlen szó sem hangzik el. A darab
ugyanis nem személyes történeteket mutat be, hanem kommentár
nélkül ábrázolja a tábor életének jeleneteit, nagyjából egy nap nar-
rációs keretében. (Építkezés; akasztás; a vágányra vonat dübörög
be, a mozgatók a vagon tetejét leemelve kiveszik a kartonlapra ra-
gasztott, színes ruhába öltöztetett bábukat, sorba állítják ôket a
kormos, füstös épület felé; egy egyenruhás katona halálfejes dobo-
zokból kristálycukrot önt egy lyukba; a táborlakók talicskán ki-
hordják a meztelen bábukat [testük áttetszô mûanyag]; a nemré-
giben érkezett bábok levetkôznek, a katonák és a táborlakók bete-
relik ôket a zuhanyzóba, a kamra elsötétül; kôfejtés; egy egyenru-
hás alak püfölni kezd egy földön fekvô táborlakót, a báb tehetetle-
nül vergôdik ide-oda; masírozós zene hallatszik, s több ezer rab-
ruhás báb vonul el a kis kamera elôtt, felsorakoznak, a kamera vé-
gigmegy a tömegen, minden arcot bemutat; esteledik, de a krema-
tóriumban még dolgoznak; a kamera végigmegy a halottakon; egy
rabruhás bábu a szögesdrótra veti magát; a levetett ruhákat teher-
autó szállítja hatalmas kupacba; a kamera egy barakkot mutat be-
lülrôl: apró fejek szorosan egymás mellett, némelyik bizonytalanul
a fény felé fordul; s az alvók békés szuszogásával ér véget az
elôadás.)  

A hangok egyébként is fontos szerepet játszanak. Annak elle-

nére, hogy emberi szó nem hangzik el, folyamatosan hallunk vala-
milyen zajt. Amikor beülünk a nézôtérre, egyfajta nem e világi,
halk, kellemetlen szörcsögés fogad, s a késôbbiekben is folyama-
tos a háttérzaj, mely a legkülönbözôbb hangulatokat erôsíti, a ki-
látástalanság érzését fokozó szélsüvítéstôl a reményteljes madár-
csicsergésig. A helyszíneken elhelyezett mikrofonok közben elvi-
selhetetlenül hangossá erôsítik a bábok és a tereptárgyak mozgása
által keletkezô mellékzajokat. Csupa nyomasztó, kellemetlen
hang: a vonat kerekeinek baljós dübörgése, az egyenruhás ôr
záporozó ütéseinek puffanása, a talicska kerekeinek nyikorgása.
Csupán az elôadás végén teljes a csönd – a közönség számára
egy pillanatig sem kétséges, hogy csak egy perc múlva kezdhet
el tapsolni.  

Megkerülhetetlen kérdés, hogyan viszonyul a De Kamp a holo-
kauszthoz, illetve más, a témához kapcsolódó alkotásokhoz. Leg-
inkább egyfajta kommentár nélküli Auschwitz-portrét kapunk,
amely azonban mûvészi mélységeiben a nézôben egyfajta didakti-
kus és dokumentarista részletek nélkül inspirált, személyes holo-
kausztélményt alakít ki, a Libeskind tervezte Berlini Zsidó Mú-
zeum építészeti megoldásaihoz hasonlóan. A múzeum kiállított
tárgyak nélkül, folytonosan kanyargó, szûkülô és táguló folyosói-
val beszél a történelemrôl. A voidok, az üres terek pedig a holoka-
uszt okozta pótolhatatlan hiányra figyelmeztetnek, s a látogató-
ban keltett szorongás a zárt, sötét toronyban elviselhetetlenné fo-
kozódik. Ez az ûr a De Kamp elôadása során leginkább az emberi
nyelv hiányában van jelen, tehát nemcsak a megsemmisítés, ha-
nem az elnémítás tényére is emlékeztet – a holokauszt áldozatai-
nak nevében ma már csak mûvészi alkotások beszélhetnek. 

R á d a i  A n d r e a

1 báb = 430 ember
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Hétfô esti MOZISZÍNHÁZ
a Színházi Intézetben

Régi korok színházi elôadásainak rekonstruálásához kevés esz-
köz áll rendelkezésünkre. Olykor csak közvetett bizonyítékokkal
rendelkezünk még arról is, hogy egyáltalán volt-e az adott
elôadás. A szemtanúk vallomásaiból, a kritikusi reakciókból, a
körülmények vizsgálatából kialakíthatunk ugyan valamilyen
képet, de az elôadást magát tárgyi mivoltában csak a fotográ-
fia, a hangfelvétel és különösen a mozgókép elterjedése óta
tudjuk szemlélni. 

Sorozatunk egy átmeneti kor „termékeit” vizsgálja ebbôl a
szempontból. A hangosfilm, amelyet az elsô idôkben nem alap-
talanul neveztek lefényképezett színháznak, a harmincas–negy-
venes években számos olyan alkotással örvendeztette meg a
közönséget, amelyek színházi vonatkozása egyértelmû. Soroza-
tunkban ezek közül válogatunk. A fennmaradt filmeket nem
egyszerûen levetíteni szeretnénk, ezt a televíziók az utóbbi idô-
ben gyakran megteszik. A filmek részleteit az akkori színpadi
elôadások rekonstruálásához hívjuk segítségül, és bizonyítani
szeretnénk, hogy a szükséges mûfaji transzformáció ellenére is
közvetítenek valamit a kor színházáról.

Május 8. ÉN VOLTAM
Meller Rózsi színdarabját, amely a Belvárosi Színház nagy sikere
volt, Bárdos Artúr vitte filmre, a színpadon és a mozivásznon is
Bulla Elma játszotta a fôszerepet, partnerei: Törzs Jenô, Uray
Tivadar, Kiss Ferenc, Vaszary Piri, Csortos Gyula. 

Házigazda: Gajdó Tamás és Szabó István.

A program minden alkalommal este hatkor kezdôdik.

ÚJ SZÍNHÁZI SZERZÔDÉSEK
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet átdolgozta,
újrafogalmazta középtávú stratégiáját, amelyben többek között
fontos feladatként határozta meg egy átgondolt és mûködô
intézményi kapcsolatrendszer kialakítását s ennek kapcsán az
eleven és kölcsönös kommunikáció megteremtését a színházi
élet szereplôivel.

A tervek szerint egy valós együttmûködés nemcsak az OSZMI,
hanem a partner színházak, társulatok, befogadóhelyek javát is
hatékonyan szolgálhatja.

Valódi tartalmi és érdemi együttmûködés, naprakész infor-
mációáramlás megvalósítása tehát a cél, s ennek megfelelôen a
kapcsolat ütemezett formába öntése. A legtöbb színházzal már
több évre visszatekintô szerzôdéses viszony áll fenn, ugyanakkor
elengedhetetlen ezek felülvizsgálata, aktualizálása, illetve a többi
intézmény és szervezet bevonása. A partner színházakról folya-
matosan frissített nyilvántartás készül, amelynek segítségével a
színházak közötti kapcsolatfelvétel is egyszerûbbé válhat, egy-
fajta kommunikációs és szakmai csatornaként mûködtetve a
Színházi Intézetet.

Summary

The first column of this issue is devoted to the present state and the
possible future of our venues. István Szabó analyzes the metamor-
phosis of the National Theatre. (The theatre bearing this name was
rebaptized in 2000 to Hungarian Theatre and in 2002 a new
National came into being.) László Sz. Deme examines this new
National from various aspects: program, acting, directing, sceno-
graphy and the finished productions. László Zappe returns to the
former National, now Hungarian Theatre, and sums up its activity.
István Nánay, as co-ordinator of the events, introduces the so-
called Alternative Theatre Project; within the framework of this
project 17 „alternative” or fringe companies performed in the
show-case of the Thália Theatre. Finally well-known Rumanian
director, Victor Ioan Frunză, who as guest director spent six weeks
in Budapest, gives an account of the Hungarian productions he saw
during his stay.

Critics who contributed to this issue are Tamás Tarján, Tamás
Koltai, Szabolcs Székely, Judit Szántó, Gábor Galambos, Csaba
Kutszegi, Andrea Stuber, Dezsô Kovács, Balázs Urbán and Dóra
Trifonov. They review in turn Roland Schimmelpfennig’s A Woman
from the Past (Örkény Theatre), Paul Foster’s Elizabeth I. (students
of Kaposvár’s theatre faculty at the Kaposvár theatre), Ignác Nagy’s
An Election in Hungary, reworked by Lajos Parti Nagy (József Attila
Theatre), Ferenc Molnár’s Riviera (Radnóti Theatre), Ödön von
Horváth’s Don Juan Returns from the War (Eger), Poultice – a
straight play by dancer-choreographer Réka Szabó, Tchekhov’s The
Wood Demon (Kecskemét), an adaptation of Shakespeare’s A Mid-
summer Night’s Dream (Studio of the József Attila Theatre),
Tchekhov’s The Cherry Orchard (Hungarian section of the Maros-
vásárhely/Tirgu Mureş National Theatre) and The Daniil Harms
Project – a clown-show composed and acted by Zoltán Perovics and
Oleg Zhukovsky and based on works by Soviet author Daniil
Harms.

The column on modern dancing features critics Tamás Halász,
Virág Vida, Csaba Kutszegi and Ádám Mestyán who saw Yvette
Bozsik’s Public Bath Turandot (The Chamber), Milan, a new work of
the Pál Frenák Company (Trafó), József Hámor’s The One and Klára
Pataky’s Bolero (Trafó) as well as József Hámor’s Red (MU Theatre)
and finally two productions by Germany’s Felix Ruckert Company:
Mushroom and Secret Service (Trafó).

Tamás Márok talked to Edina Bátyai, managing director of the
Szeged Open Air Festival about the program of the manifestation
and the reconstruction of the stage. 

In a column called „Workshop” Mihály Vargha outlines the radical
rebuilding of Székesfehérvár’s Vörösmarty Theatre. 

In the first part of our column „World Theatre” Judit Csáki offers
her view of the Torino Festival where Harold Pinter was recipient of
the Europe Prize, while prizes for the New Theatre Language went
to director Oskaras Koršunovas and Hungarian-born dancer-
choreographer Joseph Nadj.  

The second part of this column is centred on the Netherlands.
Tamás Vereb introduces several Dutch avant-garde companies;
Andrea Rádai saw the fourth part of the cycle „Shakespeare
STOCK” of Amsterdam’s Dood Paard company, made up of four
plays by Shakespeare; Tamás Halász describes The Great War as
performed by the company Hotel Modern, while, in her second
contribution, Andrea Rádai examines The Camp, another produc-
tion by Hotel Modern.

Play of the month is An Election in Hungary, a XIX. century text by
Ignác Nagy, as reworked by present-day author Lajos Parti Nagy.  
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KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY::
Elfriede Jelinek múlt havi mellékletünkben közölt Pihenô, avagy
mind ezt csinálják címû darabjának fordítása és felolvasó színházi
elôadása az Österreichisches Kulturforum Budapest támogatá-
sával és Christian Oberwagner személyes segítségével jött létre.
A mû magyarországi színpadi elôadásának jogait a Creatív Média
Színházi Ügynökség képviseli. 

Múlt havi számunk 14. oldalán a Tarján Tamás írásához tartozó
lábjegyzet elsô mondata helyesen a következô: „Jelen írás elsô
változata 2004 ôszén a Fôpolgármesteri Hivatal felkérésére, elsô-
sorban Schiffer János fôpolgármester-helyettes úr tájékoztatásá-
ra keletkezett, két olyan színházról, amelynek nem Budapest fô-
város a fenntartója.” Ezúton köszönjük Schiller János úrnak, hogy
átengedte és elküldte a tanulmány szövegét.


