
Aki ugyan nagy kujon és sármôr, ám teljesítményét nagyban korlátozza az in-
farktusveszély. Sándor és István nemegyszer tesz házassági és egyéb ajánlatot a
nôknek, de csak a szájuk jár, hiszen mindig minden marad a régiben. Történés
helyett csak az emlékezés van, és a félelem, hogy az emlékekben való eltévelyedés
egyszer véglegessé válik. 

Csakugyan, a szereplôk gyakran idôznek a kelleténél hosszabban „odaát”, az
emlékek sûrûjében. Ám a két világ, a valóság és az emlékekben való elmerü-
lés közötti határ sohasem éles, hiszen végig az elôadás során elidegenítô effektu-
sok fokozzák a szürreális hangulatot. Zsuzsa láthatatlan unokája például irdatlan
méretû babakocsiban fekszik, és olyan hangokat hallat, mint az áldozatán csám-
csogó szörny. Olykor Dalí és Magritte festményeit idézô, oda nem illô tárgyak „te-
remnek” az ebédlôben. Istvánt, aki arra vágyik, hogy kárpótlási jegyen vett saját
erdejében vadászhasson, két ízben is megzavarja a groteszk látomás: kitömött
fácánok jelennek meg szemei elôtt, s a másodiknak már pávatollai is vannak. 

A színpad mindig elsötétedik, ha egy szereplô eltéved az idôben, így akkor is,
amikor Adél nem emlékszik arra, hogy néhány órával korábban a kutyája nélkül
érkezett a vendégségbe. Az öregek lágy dallamok kíséretére mondják el szomorú
történeteiket, akárcsak egy romantikus filmben – halk zene szól, amikor Hilda el-
meséli: csak azért lopott csokoládét a boltból, hogy foglalkozzanak vele. Az elide-
genítés eszközei a csütörtöki lakomát idônként megszakító dalok is, melyek az
elôadás burleszkjellegét is erôsítik. Ezek a songok nem örök érvényû igazságokat
fogalmaznak meg, hanem önironikusan és reflexíven egy-egy szereplô szólamát,
fixa ideáit. Ugyanakkor, mivel az öregek történetei egymásba kapcsolódnak, és
közös helyszínen, a második világháború elôtti Budapesten játszódnak, az ifjúsá-
got felidézô songok a kollektív emlékezést is szolgálják. Böske számánál az egész
csapat táncol, és együtt énekli a refrént („Ha Manci néninek kereke volna, Man-
cibicikli volna”), és úgy mosolyognak a nézôkre, mint egy revü táncosai.

A darab végéhez közeledve egyre
erôteljesebbé válnak a szürrealista ele-
mek, s ezzel párhuzamosan tágul ki az
elôadás tere. Furcsa, tudathasadásos
állapotban pillantunk egyre többször a
színpadról a nézôtérre, mely tátongó
ürességével hátborzongató hatást kelt:
arrafelé bizonyára csak magányos kí-
sértetek járnak. A nézôtér a háttere an-
nak a képnek is, melyben Adél és Ame-
likedves, Zsuzsa ôsöreg édesanyja egy-
mással szemben üldögél a színpad szé-
lén: épp az ebéd fáradalmait pihenik ki
– kezük az ölükben, furcsa mosollyal
ajkukon maguk elé néznek: csak hál
bennük a lélek. Aztán mintha a sem-
mibôl kerülne a nézôtér közepére az
élôhalott, elaggott, torzonborz Róza,
akit Zsuzsa ápol. Halálfélelemmel tölt
el az elôadás legmegrázóbb erejû jele-
nete, amelyben a színészek tengerzú-
gás kíséretére a széksorok közt botla-
doznak a sötét nézôtéren. 

Mintha homokos, szomorú, vizes
síkon keresgélnék egymást. Mert hi-
ába az ünnep, végül úgyis egyedül
vagy. 
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Nicola Hümpel vezette Nico & the Navigators megalakulása óta a német szín-
házi élet egyik legizgalmasabb jelensége. Sajátos stílusuk nem teljesen ismeretlen

a hazai közönség elôtt sem: két éve az Eggs on Earth címû darabjukkal jártak Buda-
pesten. Ezúttal 2004-es elôadásukat, a HELden & KleinMUT-ot tekinthette meg a
Trafó közönsége.

A társulat 1998-ban alakult Nicola Hümpel rendezô vezetésével. Tagjai közül
sokan inkább a színház határvidékérôl érkeztek, így egyaránt találunk köztük
színészt, táncost, zeneszerzôt, képzômûvészt, ipari formatervezôt, bútorter-
vezôt, filmes, videós és audiovizuális szakembert. E sokszínû háttér a darabok-
ban is markánsan visszaköszön. Elôadásaik nemcsak verbálisan és gondolati sí-
kon, de vizuálisan és zeneileg is sajátosan komponáltak. A csapat figyelme leg-
korábbi darabjaiktól fogva a társadalom tüneti jelenségeire irányul: a globalizá-
ciótól a környezetszennyezésig, az identitáskereséstôl a karrierig, illetve a család
szerepétôl a kapcsolatteremtésig. S mindezeket könnyed eleganciával és humor-
ral ábrázolják. 

Az idôközben kultikussá vált csapat igyekszik továbbra is új utakat keresni.
A HELden & KleinMUT elôadásában a korábbiakhoz képest háttérbe szorulnak a
tánc- és mozgásnyelvi elemek, ugyanakkor elôtérbe kerül a nyelv jelentôsége. Ez
talán nem is véletlen, hiszen a társulat 2004-tôl új tagokkal bôvült: négy új szí-

nésszel – négy különbözô országból.
Az elôadás angol, francia, flamand és
német nyelven folyik – sôt egy-egy szi-
tuációban Lajos Talamonti jóvoltából,
illetve az idôjárás-jelentés alkalmával
néhány városnév erejéig magyar kon-
textusok is beépülnek. A többnyelvû-
ség azonban korántsem képez szaka-
dékot a szereplôk között, sokkal in-
kább a darab sajátos kommunikációs
közegévé válik. 

A HELden & KleinMUT ezúttal hét-
köznapi neurózisainkat veszi szem-
ügyre: félelmeinket (az újra felmelegí-
tett spenóttól kezdve az olcsó fapados
járatokig), illetve vágyainkat, igénye-
inket és szükségleteinket (a pórusok
mélyére is behatoló antibakteriális
szappantól egészen a biztonsági övig
és a bukósisakig). A fogyasztói társa-
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dalom számára teremtett félelmek, vá-
gyak és elvárások mélyen behatolnak a
személyiségbe (miként a szappan a
pórusokba), és alapvetôen befolyásol-
ják annak alakulását. A társadalom és
a környezet változásai újabb és újabb
megpróbáltatásoknak teszik ki amúgy
sem szilárd identitásunkat, önma-
gunk keresése így élethossziglan tartó
folyamat. Az elôadás szereplôi is foly-
vást úton vannak: folyamatosan ki-be
vonszolják bôröndjeiket a színpadon. 

Nemcsak az identitás tartalma kér-
déses azonban, hanem elképzelésének
lehetôsége is. A társadalom látszólag
különbözô szerepekbe kényszeríti az
embert. E szerepeket azonban az én
nem pusztán kívülrôl erôlteti magára,
nem pusztán társadalmi kényszerként
éli meg ôket, de játszani is szeret ve-
lük. Sôt mi több, különbözô lehetôsé-
geket nyitnak meg: Annedore Kleist a
hideg, határozott és céltudatos nô sze-
repét ölti magára (Táncolj velem! Kö-
zelebb! Szenvedélyesebben! Csókolj
meg! – parancsolja partnerének), La-
jos Talamonti verekedési és haldoklási
variációkat ad elô, Miyoko Urayama
öngyilkossági jelenetet. De van-e e
szerepek mögött saját énünk? És mit
jelentene ez az én? Anne Paulicevich
egy asztal mögé állva szeretné de-
monstrálni önmagát. Az asztal azon-
ban, amely nyilvánvalóan közeli ro-
konságban áll a viasztáblával (table, la
table) – ez pedig Platón óta a lélek
egyik legôsibb metaforája –, nem
nyújt kellô menedéket ehhez. Elôadá-
sába (Az én csodálatos kis életem) a töb-
biek folyamatosan belerondítanak, be-
szédét lépten-nyomon félbeszakítják,
az asztalt pedig mindenki végigtapo-
gatja. Bárhogy kiabál is Anne, történe-
tének nem jut a végére, és bárhogy su-
vickolja is az asztalt, valaki csak-csak
beletenyerel mindig. Úgy tûnik, az én
prezentálhatatlan önmagában – min-
dig csak a másikkal való viszonyában
tud megnyilvánulni.

A futurisztikus multifunkcionális
díszlet, melyet már az Eggs on Earth
címû darabban is megcsodálhattunk,
most is Oliver Proske munkája, és leg-
inkább a kortárs építészet, a belsôépí-
tészet és lakberendezés problematikáit
idézi. Akárcsak mindennapi környeze-
tünk, a díszlet is funkcionalitás, de-
sign és mûvészet között keresi a he-
lyét: egyszerre idegen és otthonos,
egyszerre állít csapdát, és nyújt mene-
déket.  Így a szereplôk is ambivalens

módon viszonyulnak hozzá: egyszerre idegenkednek tôle, ugyanakkor próbálják
a helyüket is keresni benne – így lesz a kútszerû építménybôl találkozóhelynek
alkalmas pad. Hasonlóan fontos a látvány szempontjából a kosztümök lágy,
pasztell színvilága is: a bézs, a rózsaszín és az orgonaszínû árnyalatok közül
csak Anne Paulicevich élénkpiros ruhája és Annedore Kleist piros ajka rí ki.
A nôk harsányabb, illetve a férfiak lágyabb színei a nemi identitás öltözködés-
ben megjelenô külsô jeleinek változásaira utalnak. 

A Nico & the Navigators tünetegyüttes-regisztere komplett társadalomkriti-
kává válik, melynek pozíciója kétszeresen is rokonszenves. Az elôadás nem kí-
vülrôl ábrázolja alakjait, nem a mûvészet vagy a filozófia hagyományosan pie-
desztálra emelt pozíciójából szemléli ôket és ereszkedik alá, hogy aztán rávilágít-
son a valóságra. Nicola Hümpel megértéssel, nem pedig cinizmussal közeledik
figuráihoz, s e pozíciót kínálja a nézônek is. Ezt azonban csak azon belátás által
foglalhatjuk el, ha elfogadjuk, hogy a társadalom számára teremtett vágyak és
igények alól maradéktalanul senki sem vonhatja ki magát. Másrészt, bár rokon-
szenvvel, megértéssel és együttérzéssel szemléljük hôseinket, mégsem lemon-
dással. A Nico & the Navigators alakjai nem döglenek bele a lét mélységes tragi-
kumába, és nem feszülnek meg a fogyasztói társadalom vagy a globalizáció
oltárán sem. A keresés így valódi kereséssé válik.
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Jelenet az elôadásból 
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