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z a Trigorin nem idevalósi. Nem mintha nem volna jó mo-
dorú, nem volna birtokában a nyelvnek, vagy barnák között

az egyetlen szôke volna. Árnyalatok különböztetik meg Csehov
Sirályának elismert íróját a színházi családtól, amelynél mint Irina
Nyikolajevna Arkagyina színésznô (Csákányi Eszter) barátja és kí-
sérôje vendégeskedik. Magyar beszédén még érzôdik az igyekezet,
hogy kerülje az idegen akcentust. Érezni, hogy mûvészi önképe
határozottan különbözik az idôsebb Arkagyináétól, annak Kosz-
tya fiáétól és Kosztya szerelméétôl, Nyináétól (Láng Annamária):
ô reflektáltabb, fegyelmezettebb – megannyi érzelmi beállított-
ságú ember közt egy értelmiségi. És ha vékony póklábát egymásra
veti, és keskeny ujjait elgondolkodva az ajkához ütögeti, látszik,
hogy ez a Trigorin ugyanolyan távolságtartó viszonyban van a tes-
tével, mint a díva klánjával, amely fivére, Szorin vidéki birtokán
verôdött össze.

Schilling Árpád Siráj-rendezésében Borisz Trigorin író nem
azonos alakítójával, a német Tilo Wernerrel, ám azért jó néhány
közös vonásuk van. Mindketten fiatalok, becsvágyóak, és a gazdag
Szövetségi Köztársaságból kerültek a provinciális Magyaror-
szágra. De míg Csehov mûvészcsaládja igyekszik nem tudomásul
venni, hogy már régóta csúsznak lefelé a lejtôn, Schilling Árpád
budapesti Krétakör társulata a posztszocialista magyar színház él-
vonalában áll, és nemzetközi hírnévnek örvend. A Krétakörnek
egyébként, elnevezése ellenére, több köze van egy adott játékszitu-
ációhoz, mint Brechthez. Amire épp a Siráj a legjobb példa: a
Krétakör együttese az Arizona nevû egykori mulatócskában, az
Andrássyról elnevezett díszsugárút mellett egy, a közönségbôl ki-
induló, irritálóan privát jellegû, pszichológiailag differenciált
Csehov-játékot dolgoz ki pontosan megfigyelt kortársak között,
döbbenetes-szorosan a színészekre alkalmazva, s tôlük ugyanak-
kor okosan eltávolítva. Színpad és kulisszák nélkül, szedett-vedett
mindennapi ruhadarabokban és mindennapi sminkkel – erôteljes
állítás egy láthatatlan körön belül.

tovább keresni

De mit felejthetett Budapesten egy német színész, aki egy fiatal
és sokat ígérô színháznak, a berlini Schaubühnének volt a
szerzôdött tagja? Ô, aki a fordulat utáni Kelet-Berlinben végezte
tanulmányait, miért ment még keletebbre, egy olyan országba,
amely csak most hagyta maga mögött a szocializmust, ám feldol-
gozni még korántsem volt képes, és most a kapitalizmussal vias-
kodik? Ráadásul ennek érdekében a világ egyik legbonyolultabb
nyelvét kell elsajátítania, amely tudással Magyarországon kívül
aligha kezdhet bármit is? Tilo Werner a kérdés hallatán elôször
redôkbe vonja gondolkodó elmére valló homlokát, és azt mondja,
minderre nincs egyetlen válasz; természetesen minden sokkal bo-
nyolultabb. És az egész mégis lefordítható egyetlen képletre. Tilo
Werner egyszer már résztvevôként, sôt vezetô pozíciójú részt-

vevôként benne volt egy nagyon izgalmas színházi átalakulási fo-
lyamatban, és amikor az a végéhez közeledett, egyszerûen egy
újabb, nagyon izgalmas átalakulási idôszakot keresett magának.

Az elsô fázis 1992-ben, Berlin-Schöneweidében kezdôdött, ak-
kor tehát, amikor Keleten még tatarozatlanok voltak a házak, és a
város levegôje széntôl bûzlött. Ott, az ex-NDK Ernst Busch Fôis-
koláján kezdte el színészi tanulmányait az 1969-ben Essenben,
egy háziasszony és egy okleveles földmérô negyedik gyermekeként
született Werner. Addigra Nyugatról már begyûjtött néhány eluta-
sítást: „Ott egyszerûen nem ment a dolog. Már a felvételi vizsgán
elhangzott: »Nem arra vagyunk kíváncsiak, mit tud; magára va-
gyunk kíváncsiak.« Az ilyen mondatoktól betojtam.” Ma is meg-
határozó hatással van rá az az epikus színházfelfogás, amelyet az
Ernst Buschban Manfred Karge és más Brecht-kortársak közvetí-
tettek: „Engem a színházban az elbeszélôi attitûd érdekel. Az,
hogy a színpadon látható maradjon mindkettô: a figura, melyet a
színész ábrázol, és az a magatartás, amellyel elmeséli a figura tör-
ténetét.”

Tilo Werner évfolyamában tanult többek között Thomas Oster-
meier, Tom Kühnel, Christian von Treskow, Jens Hillje – egy egész
kelet-nyugati fiatal csapat, amely égett a vágytól, hogy kibontakoz-
tassa a maga új színházát. Thomas Ostermeier és barátai éppen a
második tanév végén ünnepelték elsô sikerüket: Brecht Dobszó az
éjszakában címû mûvét adták elô a Prenzlauer Bergen lévô bat-Stú-
diószínházban. „Ezután azt gondoltuk: ezen az úton kell tovább
haladnunk, és kész.” Így is történt, habár Werner maga már a har-
madik évfolyam közepén elvonult a Maxim Gorki Színházba.
Amikor azonban Thomas Langhoff, a Deutsches Theater igazga-
tója és Michael Eberth, az akkori fôdramaturg a „Baracke” (Ba-
rakk) nevû kiegészítô játékhelyet a végzôs Ostermeierre és Hilljére
bízta, 1996-ban Werner is visszatért az Ernst Buschban kialakult
baráti körhöz.

amikor pezsgett a barakk

Ami a következô két és fél évben történt, és csúcspontját akkor
érte el, amikor a Schaubühne igazgatását az Ostermeier–Hillje és
Waltz–Sandig kettôsfogatra bízták, azt annak idején „a német
színház egyik legfantasztikusabb karrierjeként” könyvelték el
(Theater heute, 1998/13.). A Barakk azonban a szerencsés egy-
másra találást is jelképezte: fiatal wessik, mint Ostermeier, Hillje
vagy éppen Tilo Werner, akiket olyan ossik képeztek ki, mint Karge
vagy Wolfgang Engler kultúrszociológus, itt próbálták ki elôször a
kollektív életmódot és munkát, különbözô játékmódokkal kísérle-
teztek, például a klasszikus avantgárddal (lásd 1997-ben a biome-
chanikus Egy fô az egy fôt), de kipróbálták az angolszász nyelvterü-
let erôteljes kortársi drámaírását is, majdhogynem a mûvekhez
hûséges színrevitelben (Kövér férfiak rockban, Shopping and Fucking),
és ennek során még a Deutsches Theater régi és új gárdáját is sike-
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rült integrálniuk, Bernd Stempeltôl Petra Hartungig. És Tilo Wer-
ner az elsôk között játszott, fürgén, élesen, koncentráltan: mint
mûvelôdésre szomjas molnár David Harrower Kés a tyúkban címû
mûvében, amelyet 1997-ben a Berlini Színházi Találkozóra is
meghívtak, mint talpraesett Galy Gay a Mejerhold ihlette Egy fô az
egy fôben (1997), vagy mint Dobbit, a felsôfokon motivált karrie-
rista Richard Dresser Övön alul címû kafkai ízû hivatalnokbohóza-
tában (1998).

Szerette ezt a korszakot („pezsgett minden”) és az elképzelést
is: „Kis kísérleti mûhely sok szabad térrel, de mégis elég nagy ah-
hoz, hogy feltûnést keltsen.” Késôbb éppen ezt volt nehéz átmen-
teni a Schaubühnére: „A Barakkban még lehetett kísérletezni.
A kezdeti idôkben a Schaubühnén is ezzel próbálkoztunk, de kü-
lönbözô okokból nem mûködött.” Ehelyett Tilo Werner megis-
merkedett Schilling Árpáddal. Elôször a berlini Sophiensaaléban,
ahol a Krétakör vendégként adta elô Woyzeck-adaptációját, W –
Munkáscirkusz címen; ebben Büchner figurái egy hatalmas ma-
jomketrecben láthatók, ahol a Kapitány, Marie és a Tamburmajor
fôemlôsökként tetvészkednek, párzanak, kergetôznek. Ezután ta-
lálkoztak a Schaubühnén is, amely meghívta a ma harmincegy
éves Schillinget, hogy rendezzen workshopot német és magyar
színészekkel. A dolog mûködött. A rendezô még eközben kérdezte
meg, nem akar-e fellépni a következô Krétakör-produkcióban.
És Tilo Werner egyszer csak nyakig volt a maga második színház-
átalakulási programjában.

mi darabokat csinálunk, ôk színházat

„Akkoriban már úgyis el akartam jönni a Schaubühnétôl, és az
volt a tervem, hogy egy évig semmit sem csinálok. Nyolc évet robo-
toltam végig, és úgy éreztem, új élményekre van szükségem; fel kell
tankolnom, hogy ismét úgy tehessek, mintha volna valami elbe-
szélnivalóm. Újra tanulni akartam.” Ez jóformán úgy hangzik,
mint egy kiégettségi szindróma. Vajon a Schaubühnébôl is kiáb-
rándult? Abból, hogy az átalakulás szellemét nem sikerült konzer-
válni? „Hát mit mondjak... Thomasnál például ez idô szerint nem
érzem úgy, hogy a kísérletezés még ôrülten izgatná. Neki most a
maga számára kifejlesztett realizmus a fontos, a tartalmak, a tár-

sadalomhoz való különféle viszonyulások...” Werner szemében
mindez túlságosan rugalmatlan: „A Krétakörnél az nyûgözött le,
hogy ôk a színház nyelvét keresték, és keresik ma is. Annak idején
arra gondoltam: hûha! Mi a Schaubühnében darabokat csinálunk
– ôk színházat csinálnak.” 

Werner azonban védelmébe is veszi Ostermeiert: „Igaz, Ma-
gyarországon senki nem is várta el Schilling Árpádtól, hogy a har-
madik rendezése után már megtalálja a maga stílusát, és attól
kezdve mint ifjú sztárrendezô ajánlja magát a következô tíz évre.
Nem akarok mindent erre tolni, de a nyomás és az elvárások súlya
szerintem máris befolyásolja Ostermeier színházi munkásságát.
Ezen nem kell sopánkodni – van ehelyett Magyarországon sok
más probléma –, csak fel kell ismerni, hogy ez a helyzet. Egy olyan
társulat, mint a Krétakör, nálunk létre sem jöhetne. Nemcsak
azért, mert ilyen körülmények között nálunk a színészek nem ját-
szanának, hanem azért is, mert Schillinget már legalább három-
szor felkapták és holttá nyilvánították volna.”

hamlet három kiadásban

Mialatt Tilo Werner beszél – komolyan, mégis teljesen fesztele-
nül –, a bécsi Schwarzenbergplatzon ülünk, a Café Imperialban,
ahol vastag tapéta és velúr szônyegpadló tompítja a közlekedés za-
jait. Este a szemközti Kaszinóban fog fellépni a Hamlet 3-ban, két
burgbeli színésszel, Markus Meyerrel és Martin Schwabbal. A ren-
dezô ismét Schilling Árpád, és az elôadás Shakespeare-t még
Csehovnál is radikálisabban kezeli. Schilling nemcsak a díszletrôl
mond le – a közönség négyszögben üli körül a játéktér négyszö-
gét –, hanem a szerepek egyértelmû kiosztásáról is. A három férfi,
azon túl, hogy mind több szerepet játszik, a dán királyfi szerepét is
háromszorosan ölti magára; az epikus jam-session intuíción és lé-
lekjelenléten kívül magas fokú, alaposan elpróbált pontosságot is
követel. Továbbá rendkívüli figyelmet a nézôk részérôl, akik
idônként, mintegy a játék lendületét fokozandó, felolvashatnak
egy-egy sort a szövegkönyvbôl.

Ha ez a háromszoros Hamlet nem is Schilling legerôsebb estje,
inkább amolyan hardcore minimalista színpadi felolvasás, mégis
egész sajátosan váltja valóra Tilo Werner színjáték-elképzelését.

A Siráj Trigorinjaként (Láng Annamáriával)
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A középpontban nem valami, a rendezôi színházra jellemzô értelmezés áll, hanem az a
maximálisan éber, távolságot tartó magatartás, amellyel a Werner–Meyer–Schwab hár-
mas elbeszéli Shakespeare-t. Nagy gesztusokra, pôre valamilyenségre se idô, se tér. A fi-
gurák metszôen éles megkülönböztetéséhez be kell érni a hanglejtés és a ritmusváltás ár-
nyalataival. És ha egyikük meghal, elég egy biccentés.

zenél a krétakör

Ha a Krétakörrôl esik szó, Tilo Werner rajongani is képes. Mert ez a kereken negy-
venfônyi társulat szabad, nincs szüksége hierarchiára, és mégis folyamatos együttest al-
kot, mert repertoárban játszik kilenc-tíz produkciót, anélkül hogy állandó színházra szo-
rulna, mert nemcsak fiatalokból, hanem különbözô nemzedékekhez tartozó színészekbôl
áll. Mert a Krétakör egyszersmind olyan banda, amely a hetvenes–nyolcvanas évek ma-
gyar slágerein kívül orosz punkot is játszik, és mint az Eels, egybecsendíti a Pizzicato Five-
ot Brigitte Bardot-val. Ekként a társulat minden bemutató utáni bankettet saját kezûleg
hevít a forrpontig. Alig három évvel ezelôttig Tilo Werner Berlinben is színész-muzsikus-
ként állt a színpadon. Lars von Trier Járvány címû operájának Sebastian Baumgarten- és
Ari Benjamin Meyers-féle színpadi változatában (a berlini Hebbel am Uferban) Nielst, a
cool forgatókönyvírót játszotta, Larsnak, Lars Rudolph zseniális forgatókönyvírójának
elegáns ellenjátékosaként; ketten együtt pedig nagy ívû tanulmányutat tettek a német
múltba, Richard Wagnerig és a gyógyszerkutatás gyökereiig. Mindeközben Tilo Werner
úgy kezelte a dobot, mint aki mást sem csinált egész életében.

És természetesen nagyra értékeli a magyar csapatot a maga specifikusan magyar sajá-
tosságaival, és szívesen dolgozik velük. Mindenekelôtt az önfejû Schilling Árpáddal, aki,
híven önmagához, tíz év óta vonakodik attól, hogy saját stílusa legyen. „Hol innen lopok,
hol onnan” – mondja a rendezô, öntudatosan, de nem dicsekvôn. Ezzel olykor nem jut
túl messzire, mint például a legutóbbi Salzburgi Ünnepi Játékokon látott Phaidrájával,
amelyet Tasnádi István, a Krétakörhöz tartozó drámaíró egy nagyszabású nemzedéki
konfliktus anyagává költött át (lásd Theater heute 2005. október). Aztán jön megint egy
telitalálat, amilyen a Feketeország címû politrevü, amely az EU-hoz való alkalmazkodás és
a kapitalizmus keltette sokk között ingadozó magyar napi politikát nevetteti ki megle-
hetôs nyersen és rossznyelvûen.*

német–magyar love story

Közös olvasás, brainstorming, rögtönzés: az olyan elôadásokat, mint a Feketeország vagy
a Hazámhazám, az együttes közösen dolgozza ki. Néhány közjáték úgy fest, mintha Mar-
thaler lett volna a keresztapa – például amikor egy maréknyi színész kétségbeesve próbál
villanykörtét cserélni. Más jeleneteket egyszerûen még soha sehol nem lehetett látni: ilyen

az obszcén prológus, melyet a törékeny bá-
jú Láng Annamária szólószerûen, egy kla-
rinét-felláció kíséretében ad elô, vagy az
önkritikus zárókommentár, melyet Tilo
Werner német hivatásos analitikusként
közvetlenül a közönséghez intéz. Egyéb-
ként mind a Feketeország, mind a Siráj eb-
ben a hónapban a berlini HAU-ban ven-
dégszerepel. 

„Olyan országba jöttem, ahol a történe-
lem bizonyos szakaszai még nem merültek
feledésbe, és az emberek gondolkodása
különben is sokkal inkább  történelemfüg-
gô, mint nálunk” – mondja Tilo Werner
egy újabb találkozás alkalmából, a buda-
pesti Drámafesztiválon. Közvetlenül a
Thália Stúdió mellett ülünk egy kávézó-
ban, a Terézváros nevû trendi budapesti
kerületben. „Az a tény, hogy a magyarok
1918-ban elvesztették országuk kétharma-
dát, nagy részüknek még ma is fizikai fáj-
dalmat okoz. Ennek fejében azonban
nyolcvan év óta most vált elôször lehetsé-
gessé, hogy saját országukról polemikusan
elgondolkodjanak. Ezen munkálkodik
többek között a Krétakör is, és ezért olyan
izgalmas itt a színházi munka.” Ugyanak-
kor, folytatja Werner, még sosem kapta
rajta magát ilyen gyakran, hogy „németül”
érvel, és védelmébe veszi a nyugati demok-
ráciát, sôt a kapitalizmust is. „Három-
négy hónaponként Magyarország-krízi-
sen esem át – mondja nevetve. – Például
azért, mert az itteni bürokrácia olyan sze-
métdomb. Senkinek nincs fogalma sem-
mirôl! És a státusom még három év után is
csak félig legális.”    

És mialatt így eltársalgunk a színészetrôl
a globalizáció korában, hozzánk csapódik
Nyina, a sirály, aki oly mesésen klarinéto-
zik. Csókok, nevetés, bensôséges pillantá-
sok: a sok jó ok puzzle-jában ugyanis, ame-
lyek kedvéért a német színész Budapestre
költözött, a titkos fôszerepet Láng Anna-
mária játssza. Azazhogy titkosnak nem is
olyan titkos ez a határokon túllépô, nagy és
bátor szerelmi történet, amelyrôl ugyan
Tilo Werner Bécsben diszkréten hallgatott,
de amelynek híre már rég bejárta Berlint.
Hiába, e vonatkozásban sajnos „megle-
hetôsen félénk vagyok”, mondja Werner,
és szinte megindítóan zavarba jön. Utána
mindkettôjüknek menniük kell. Ma este
mint Nyina és Trigorin ismét egymás mel-
lett állnak majd a színpadon.   

Theater heute, 2006. március

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT

* A Feketeország bemutatója idôben megelôzte a
Phaidrát. (A Szerk.)

A Phaidrában (Rácz Istvánnal) 
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