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égre valami izgalom – mondták fel-
villanyozva a nézôk a Rimini Proto-

koll Wallenstein címû elôadása után, amely
a nyolcadik volt a Theatertreffenen látható
tizenegy közül. Mert bár nagyszerû rende-
zéseket és elôadásokat láthatott a közön-
ség a találkozón, de sokan gondolták úgy,
hogy mindez csupán esztétikum. És míg
korábban a rendezôi színháznak óriási
vonzereje volt, és heves vitákra késztette a
publikumot, mára mintha a nézôk elunták
volna a színházcsinálók zárt esztétikai vi-
lágát, amely egyre áttételesebben kapcsoló-
dik a valósághoz, és egyre kevésbé érinti
meg ôket. Mintha az esztétikai élvezet már
nem elégítené ki a nézôket, mert a világ kö-
rülöttük felbolydult és érthetetlenné vált.
Eleven, húsba vágó élményekre vágynak,
életet, közéleti témákat akarnak látni a
színpadon. A Theatertreffen zsûrije, amely
az egész német nyelvterületrôl válogat, a
„legfigyelemreméltóbb” tizenegyes keretbe
a Wallensteinnal és a Der Kickkel (A csúcs
érzés) két dokumentarista elôadást is meg-
hívott, ezeket késôbb a Süddeutsche Zei-
tung kritikusa így üdvözölte: „Újra itt van
a dokumentarista darab.”

A Manfred Beilharz–Tankred Dorst–
Ursula Ehler fémjelezte, Bonnból Wiesba-
denba költözött színházi biennálén az
idén szintén azok az elôadások pezsdítet-
ték fel a hangulatot, amelyek kortárs tema-
tikát tálaltak adekvát módon. (A fesztivál
egyértelmû sztárja különben a Feketeor-
szággal és A Nibelung-lakóparkkal vendég-
szereplô Krétakör volt. A találkozó legjobb
elôadásának a szakma és a közönség egy-
aránt az elôbbit tartotta.)

A két fesztiválon látott kortárs darabok
és elôadások a mai európai társadalomra
reflektáló színházi törekvések és megoldá-
sok széles skáláját vonultatták fel, és sok-
féle választ adtak arra a kérdésre, hogy
mennyire képes ma még a színház kritikát
gyakorolni a valóságot elfedô média felett,
és fórumot létrehozni az aktuális társa-
dalmi folyamatok bemutatására. A legtöbb
darab/elôadás csak témaválasztásával ref-
lektált a valóságra, de a szerzôk és a rende-
zôk egyaránt hagyományos utat követtek:
színházi közegben, színészek közremûkö-
désével, színházi eszközök alkalmazásával,
úgymond, mûvészetet csináltak. 

A Product (Termék), a többévnyi hallga-
tás után újra jelentkezô Mark Ravenhill új
mûve arról a Hollywoodból elterjedt világ-
méretû mediális és mûvészipari gyakorlat-
ról ad pontos látleletet, amely a minden-
kori aktuális politikai helyzetet felhasz-
nálva és meglovagolva készít lebutított,
könnyen fogyasztható, disneylandesített,
jól eladható „terméket”. Tágabb értelem-
ben pedig azt a gazdasági életben és az
egyéni életvezetésben manapság alkalma-
zott modellt bírálja, amely szerint a cél az,
hogy az ember létrehozzon egy jól eladható

terméket, vagy önmagát tegye azzá, aztán már minden sínen van. James, a filmproducer
úgy gondolja, megtalálta az Olivia, a dögös kis sztárocska által keresett ideális forgató-
könyvet, hogy megmeneküljön a B-movie poklától, amely megfelel bizonyos mûvészi el-
várásoknak, de Blockbuster-kvalitásai is vannak. James feladata most már csak az, hogy
meggyôzze a lányt: egyedül ô képes eljátszani a „Mohammed and me” címû film nôi
fôszerepét. Ha ez sikerül neki, akkor megvan a tuti „termék”. A producer – maga Ravenhill
alakítja – mindent bedob, hogy megnyerje a mindvégig hallgató lányt a filmnek: hol szív-
szaggató módon ad elô egy-egy jelenetet, hol szenvedélyes meggyôzôdéssel, hol fenye-
getôen, hol nyájaskodva, hol kokettálva meséli el neki a történetet, amelyben a fiatal Amy,
aki nemrég vesztette el barátját a World Trade Center elleni támadásban, egy repülôúton
pont egy sötét bôrû öngyilkos merénylôbe, Mohammedbe lesz szerelmes, és maga is ön-
gyilkos merénylô lesz. Lakása terrortámadások elôkészületeinek központjává válik, és Bin
Laden ki-be sétál nála. Amy lángoló szerelmében félelmet nem ismerve mindenhová és
mindenben követi imádott Mohammedjét. Történetük egyre vadabb fordulatokat vesz, és
végül totális abszurditásba torkollik. Az egész teljesen cinikus, ízléstelen és ôrülten komikus. 

A elôször a 2005-ös Edinburghi Fesztiválon bemutatott produkció az összes holly-
woodi klisé felvonultatásával mesterien ábrázolja, hogyan piacosítja a média álmainkat és
reményeinket, és hogyan kolonializálja fantáziánkat. A sors fintora, hogy a londoni
Paines Plough Theatre Company produkciójaként jegyzett ôsbemutatóval Ravenhill is egy
perfekt terméket „állított elô”, amelyet azóta Európa szinte minden rangosabb fesztivál-
jára meghívtak. Az elôadás gegje, hogy a hallgatag színésznôt minden turnéállomáson egy
helybeli színésznô alakítja.

A francia Joël Pommerat  Au monde  (A nagyvilágban) címû darabjában is fontos szerepet
játszanak az eladható termékek, bár itt csupán utalás szintjén jelennek meg, egy, a világot
behálózó gyáróriást birtokló és irányító család mindennapi társalgásában, noha milliók
életét befolyásolják. Az elôadás a külvilágtól teljesen elzárkózó família életét lefüggönyö-
zött, félhomályos, ravatalozóra emlékeztetô nagypolgári lakásbelsôben tárja elénk. A színt
a fekete árnyalatai uralják. A szereplôk – az idôs családfô, a két fivér, a három nôvér, a vô
és a háztartási alkalmazott – szintén elegáns fekete-fehér öltözetben jelennek meg. Fino-
man, nyugodtan, mondhatni, szertartásosan mozognak, és halkan, udvariasan, indulat-
mentesen folyamatosan beszélnek. A papához abszolút tiszteletadással, egymáshoz teljes
megértéssel. Újra és újra biztosítják egymást szeretetükrôl. (Ez persze nem vonatkozik a
vôre és az alkalmazottra. Ôk idegenek.) Közben a papa az idôsebbik fiú segítségével táv-
irányítja a világ minden részében levô gyáraikat, az idôsebbik lány a babája születését
várja, akinek nem tudja, ki az apja. De a család belsô problémáiról mindig csak közvetve
értesülünk, ezekrôl soha nem beszélnek egymással, vagy ha mégis, akkor nem az érintet-
tek. A három nôvér itt is más életrôl álmodozik, hogy maguk mögött hagyhassák a mate-
riális világot, olyan életrôl, amelyben már nem számít a pénz, a hatalom és az uralom.
Most az a feladatuk, hogy felépítsék ezt a jövôt. Ehhez át kell verekedniük magukat a je-
lenlegi világon, küzdeniük kell az emberek szegénysége és egyenlôtlensége ellen, amit
csak úgy gyûrhetnek le, ha munkát adnak nekik, ezért újabb jól eladható termékeket és
dolgokat kell kitalálniuk. A tévémoderátor lány meggyôzôdése szerint így tudják legjob-
ban elôkészíteni a jövôt. amelyben az ember lesz az egyetlen érték. Az ember, akinek min-
denre lesz ideje, és élvezheti az életet, a lelkét, a gondolatait, álmait. Bár a darab és az
elôadás is a családi konstellációt állítja a középpontba, a vagyon, a gazdagság, az ezzel járó
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felelôsség és a mások életének befolyásolása nagyon finoman mindvégig ott lebeg a le-
vegôben. Az elôadás rendkívül poétikus és artisztikus. 

A mady.baby.edu címû darab három román fiataljának, a fiatalkorú Mădălinának, a vi-
deomûvész Bogdannak és a strici Voicunak, akik Írországban keresik a boldogságukat
(lásd Tompa Andrea bukaresti beszámolóját, SZÍNHÁZ, 2006. március), szintén az
okozza a legnagyobb gondot, hogyan s mivel tudnának pénzre szert tenni, s tartósan
megvetni a lábukat a szigetországban. A jól eladható „termék” egy ideig Mady-Baby és a
róla készült erotikus site, a mady.baby.edu, Voicu „felfedezettje”. Ô striciként már az ele-
jén biztos megélhetést talál magának. Késôbb, amikor a lány terhessége miatt alkalmat-
lanná válik a forgalmazásra, és veszélyezteti az újabb termék, Bogdan tehetségének ki-
bontakoztatását, a két fiú rövid, de annál brutálisabb úton megszabadul tôle, és nagyro-
mán barátságot köt. Az árucsereprojektnek persze ezzel még közel sincs vége. Nyitva
marad, hogy melyikük és meddig tudja érvényesíteni érdekeit a másikkal szemben. 

Számomra ez a produkció jelentette az abszolút kortársi alkotást, mind a tematikáját,
mind a rendezést illetôen. A rövid jelenetekbôl építkezô, könyörtelen logikájú darabot

mesterien bontja ki a rendezés, amely e ge-
neráció szubkultúrájának zenei és látvány-,
valamint mentális és szokáselemeibôl al-
kotja meg az elôadás színpadi világát és stí-
lusát. Az eredmény egy pergô ritmusú, vi-
deoklip-látványvilágú elôadás, melyben a
színészek – e generációra jellemzô módon
– rendkívül természetesen és közvetlenül
vesznek részt. Laza játékuknak és színpadi
jelenlétüknek köszönhetôen minden hite-
les, friss és eleven hatású ebben az elôadás-
ban: a figurák, a történet és még az is, aho-
gyan a színt újra és újra átrendezik.

Bosszantó melléfogás viszont a gdañski
Teatr Wybrzeãe elôadása: Paweï Demirski
(1976), a Waïâsa. Historia wesoa, a ogrom-
nie przez to smutna (Waïâsa. Egy vidám tör-
ténet, amely éppen ezáltal tûnik olyan szomo-
rúnak) címû darab szerzôje a színház dra-
maturgja és dokumentarista projektjeinek
vezetôje. Céljuk, hogy elmeséljenek vala-
mit a mai Lengyelországról és honfitársa-
ikról, akiket ismerni véltek, ám amikor
személyesen találkoztak velük, kiderült,
hogy tévedtek. Ami számukra fontos:
megismerni a valóságot és széttörni a
sztereotípiákat. A Waïâsa-projekttel a kö-
zös lengyel identitás és összefogás hiá-
nyára kívánták felhívni – különösen a fia-
talok – figyelmét, példaként állítva eléjük
az 1980. augusztusi eseményeket, amikor
néhány hét leforgása alatt csaknem tízmil-
lióan léptek be a frissen bejegyzett Soli-
darnoêć szakszervezetbe. A lineáris dra-
maturgiájú darab középpontjában ennek
megfelelôen a címe ellenére nem Waïâsa
áll, hanem maga a lengyel rendszerváltó
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mozgalom. A színészek szorgalmas alá-
zattal, de láthatóan motiválatlanul és ke-
véssé tehetségesen teljesítik feladatukat,
egy pillanatra sem keltik egy szellemi alko-
tóközösség benyomását – igaz, Michaï Za-
dara rendezô sem könnyíti meg a dolgukat,
mert fantáziátlan hóttreál képei külsôdle-
ges leképezései a valóságnak. 

Jelena Iszajeva (1966), a moszkvai Te-
atr.doc Dok.Tor címû elôadásának szerzôje
egy fiatal vidéki orvossal készült interjúi és
beszélgetései alapján írta meg dokumenta-
rista darabját, amelynek technikáját a lon-
doni Royal Court Theatre egyik szeminá-
riumán sajátította el. A darabbeli orvos
kezdôként vidékre kerül, és átéli a vidéki
doktorok mindennapi küzdelmét. Pénzte-
lenségrôl, gyógyszerhiányról, berozsdáso-
dott orvosi mûszerekrôl, az orvosok és a
személyzet cinizmusáról és alkoholizmu-
sáról számol be, és több komikus és tragi-
kus esetet mesél el. Az angol kabaré és a
burleszk stílusjegyeit alkalmazó, erôtelje-
sen koreografált elôadás elkedélyeskedi a
problémákat: mulatságosan borzalmas
helyzeteket látunk, különben kitûnô színé-
szi elôadásban, szellemesen és friss hu-
morral tálalva. Élvezzük és jól szórakozunk
Vlagyimir Pankov rendezésén. Az elôadás-
ról nevetgélve jövünk ki, és egy perc múlva
már el is felejtjük az egészet, aztán elbi-
zonytalanodunk: mert az orvos valós törté-
nete ebben a dokumentarista darabban
fikciónak tûnik. Az ábrázolt világ tragi-
kuma éppen ellentétes az ábrázolási mód-
dal. Érthetetlen, hogy miközben hossza-
san fejtegeti, mennyire fontos ennél az új
típusú darabnál az, amit az informátor
mond, milyen lényegesek az informátor
személyi jegyei, és mi mindent nem tehet
meg a szerzô az összegyûjtött anyaggal,
mégis egy „mûvet” írt. 

Andres Veiel és Gesine Schmidt szöveg-
írók  A csúcs érzés címû mûvüket orosz kol-
léganôjük módszeréhez hasonlóan hozták
létre, a végeredmény jellegében és attitûd-
jében azonban teljesen más. A berlini
Maxim Gorki Theater és a Theater Basel
koprodukciójában bemutatott elôadás va-
lódi eseményeken alapul: Potzlow-ban, az
ötszáz lelkes keletnémet faluban, mind-
össze száz kilométerre Berlintôl, 2002-
ben három fiatal szkinhed halálra verte és
kínozta tizenhat éves negyedik társát,
majd elásták egy pöcegödörben. A tettre
csak fél év múlva derült fény, amikor egyi-
kük ittasan elszólta magát. A gyilkosság
brutalitását csak fokozta, hogy közben ki-
derült: a falusiak közül többen szemtanúi
voltak az eseménynek, de nem avatkoztak
be, és nem is értesítették a rendôrséget.

Andres Veiel, ismert svájci dokumenta-
rista filmrendezô és Gesine Schmidt dra-
maturg hónapokon át foglalkozott az
üggyel, hogy ezt a borzalmas tettet és hát-
terét feldolgozza a színpad számára. Bíró-

sági jegyzôkönyveket, médiahíradásokat tanulmányoztak, találkoztak a tettesek és az ál-
dozat szüleivel, meglátogatták az elôbbieket a börtönben, beszélgettek falusiakkal,
tanúkkal és a fiúk barátaival. Az így összegyûlt ezerötszáz oldalnyi anyagból egy negy-
venoldalas szövegmontázst hoztak végül létre, amelyben nincs egyetlen kitalált szó sem,
követve Peter Weiss dokumentarista színházi definícióját, aki szerint az író vágási tech-
nikájával világosan érthetô részleteket emel ki a külsô realitás kaotikus matériájából.

Veiel meg akarja fejteni a megmagyarázhatatlant, és közös oknyomozásra, együttgon-
dolkodásra hívja a nézôket. A huszonegy személy közléseit, vallomásait két színésszel
mondatja el, mikroport segítségével, nem dialógus formájában. Susanne-Marie Wrage és
Markus Lerch rendkívül koncentráltan, lakonikusan, minden szentimenalitást mellôzve
közvetítik a mondottakat, teljes mértékben a nyelvi, gondolati kifejezésre helyezve a hang-
súlyt. A szavak mögötti autentikus személyeket minimalista módon jelzik. Gyakran elég
egy mély lélegzetvétel, és máris más nemû és korú figura áll elôttünk. A média és a közvé-
lemény a tettesekre és a falura gyorsan rásütötte a megrögzött nácifészek és aszociális al-
koholista banda bélyegét. Veiel dokumentarista színháza, miközben nem kisebbíti az iszo-
nyatot, szélesebb kontextusba helyezi a történteket. Megmutatja azokat a traumákat és azt
a kilátástalanságot, jövôtlenséget, amelytôl az emberek ezen a vidéken szenvednek. 

A hallottakból kirajzolódik Potzlow szociális képe: fiatalok, szülôk egyaránt vakvágá-
nyon vesztegelnek, nincs rájuk szüksége senkinek, senkit sem érdekelnek. Félrenéznek,
ha erôszakos cselekedetet látnak, és gyakran maguk is gátlástanul alkalmazzák az
erôszakot. Veiel nemcsak felfedezi számunkra ezt a lelki és morális elsivárosodást, de azt
is felderíti, hogy emögött az érintett családok történetében a megaláztatás és az erôszak
megtapasztalásának hosszú folyamata halmozódott fel a második világháborútól
kezdve, a háború utáni idôszakon, az oroszok és a Német Szocialista Egységpárt hatalmi
önkényén keresztül a 1990 utáni szociális elnyomorodásig. A figurák autentikus nyel-
ven szólalnak meg, aminek felkavaró ereje van. Az elôadás minimalizmusával gondolko-
dásra kényszerít színészt és nézôt. Azt mutatja meg, hogy milyen nehéz a potzlow-i tra-
gédia világos értelmezése. 

A Wallenstein címû elôadásban nemcsak a szövegek eredetiek, hanem a szereplôk is,
akik elmondják ôket. A produkciót a Rimini Protokoll, a német dokumentarista színház-
csinálás legismertebb alkotócsapatának két tagja, Helgard Haug és Daniel Wetzel hozta
létre a 13. mannheimi Nemzetközi Schiller Napokra. A Wallensteint nem egyszerûen meg-
rendezik, hanem a darab által felvetett kérdésekre a mában keresik a választ, azaz felku-
tatják a valós életben a dráma figuráinak megfelelô sorsú hétköznapi hôsöket, és ôket ál-
lítják színpadra, a saját élettörténetükkel együtt. Néhány motívumot/témát ragadnak ki a
mûbôl, így a hatalomért folytatott küzdelem és a hatalmi viszonyok, a hadseregben ural-
kodó viszonyok, a katonák önmagukról alkotott képe, karrier és szerelem, hazugság és
döntés problematikáját. A rendezôk a közremûködôket Weimarból és Mannheimból to-
borozták. Mindkét városban elolvastatták egy csomó emberrel a mûvet, majd kérdéseket
tettek fel nekik: Milyen kapcsolatban van mindez a te életeddel? Szerinted ki lenne Terzky

Dok.Tor (a moszkvai Teatr.doc elôadása) 
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grófnô mai megfelelôje? Szerinted milyen ideálokért mennének ma fiatal férfiak a ha-
lálba? Stb. Az volt ezzel a céljuk, hogy a schilleri szöveget a lehetô legdirektebben tegyék
színházi elôadás erôterévé, így akarván megfejteni a valóságot a színház eszközeivel. Wal-
lenstein mai megfelelôjét dr. Sven-Joachim Otto mannheimi ügyvéd és CDU önkor-
mányzati képviselô személyében találták meg, aki jelöltette magát a fôpolgármesteri
posztra, a megfelelô imázs kialakítása érdekében kölcsönkért gyerekkel és német juhász-
kutyával fotóztatta magát, és végül intrika áldozatává vált. Ralf Kirsten az NDK-ban
rendôr volt, és beleszeretett egy nôbe, aki kiutazási kérvényt nyújtott be; tehát választania
kellett a szerelme és a karrierje között. Terzky grófnô mai megfelelôje Rita Mischereit, a
vörös hajú, madám kinézetû partnerközvetítô. Aztán ott van még Friedemann Gaßner
villanyszerelô és Schiller-rajongó: amikor elhagyta a szerelme, Schillerhez menekült, és
szépen lassan megtanulta kívülrôl összes költeményét. A harcoló katonák mai megfelelôi
Darnell Stephen Summers és Dave Blalock amerikai vietnami veteránok.

Miközben egy kivetítôn az eredeti mû rendezôi instrukciói jelennek meg, ezek az embe-
rek mindannyian természetesen, a saját szóhasználatukkal és saját nyelvjárásukban, szu-
verén módon elmesélik történetüket Judith Kehrle forgószínpadán. A rendezôk nagyon
fontosnak tartják, hogy a közremûködôk ne alakítsanak; senkit sem szolgáltatnak ki, nem
tesznek nevetségessé, de hagyják, hogy mindenki a maga valójában mutatkozzon meg. 

A fantasztikus nem az, hogy az elhangzó sorsok, életutak mennyire megfelelnek a schil-
leri mû figuráinak, hanem ahogyan egymásra rétegzôdnek, a keletnémet-nyugatnémet
tapasztalatok révén differenciálódnak, és végsô soron rendkívül izgalmas képet adnak a
közelmúlt német történelmérôl. A két amerikai vietnami veterán élményei pedig tovább
tágítják és egyetemessé teszik ezt a képet. Az általam látott berlini elôadáson, amely nem-
zetközi közönség elôtt zajlott, izzott a hangulat, mert mindaz, amit a színpadon a politi-
kai pártokon belüli machinációkról, az emberek hatalmi szervezetekben szerzett keserves
tapasztalatairól, a háborúban szolgáló katonák megpróbáltatásairól, a háborúellenes
mozgalomról hallottunk, de még a betelefonáló szereleméhes férfiak esetlenkedései is
annyira jelen idejû és közösségi tapasztalatok voltak, hogy összekovácsolták a nézôket.
A Rimini Protokoll nem egyszerûen behozza a valóságot a színpadra, hanem felfedezi a
színházat a valóságban. De minél realistább a színpadi történés, annál irreálisabbnak hat
a valóság, amelyet megidéz. Ezáltal különös kettôs megvilágításba kerül minden.

Az elôadás a Theatertreffenen nagy vitát
kavart. Míg a dokumentarista színház a
közelmúltig a hatvanas évek ügyének, töb-
bé-kevésbé a színháztörténet lezárt feje-
zetének tûnt, és aki a színházban doku-
mentumanyaggal dolgozott, régimódinak
számított, manapság egyre több ilyen kez-
deményezéssel lehet találkozni. Falk Rich-
ter például cégtanácsadókkal készült in-
terjúrészleteket illeszt darabjainak a kap-
italizmust bíráló paranoiás világába,
Hans-Werner Kroesinger színházi instal-
lációkat csinál a vagyonügynökségrôl,

arab öngyilkos merénylôkrôl, Ferian Zai-
moglu pedig radikális fiatal muszlim
nôkkel készített beszélgetéseket montíroz
egybe. E munkák alkotói azonban távol
tartják magukat azoktól az ideológiai bi-
zonyosságoktól, amelyekkel a hatvanas
évek dokumentarista színháza társadalmi
prognózisokba bocsátkozott. Míg Rolf
Hochhuth, Heiner Kipphardt és Peter
Weiss rendelkeztek saját morális fölé-
nyük megnyugtató érzésével, és mindig
pontosan tudták, hogy kit vádolnak, ma
egy olyan dokumentarista darab, mint
A csúcs érzés, éppen a tanácstalanságból
meríti az erejét, amellyel a vigasztalan éle-
teket figyeli. Mert az új dokumentarista
színház több kérdést vet fel, mint ahány
választ ad.

A csúcs érzés (Maxim Gorki Theater – Theater Basel)
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