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gon dol kod tat nia em beri mi vol tunk ról és vá gya ink ról. 
A fesz ti vá lon lát ható pro duk ciók kö zül Vla gyi mir

Pan kov Át já rás címû elôadása ment el leg messzebbre
a tár sa dalmi ön vizs gá lat ban, és esz té ti kai meg for -
mált  ság te kin te té ben is ez volt a leg iz gal ma sabb al ko -
tás. (Az elôadás ere deti címe Pe re hod, ami át já rót,
alul já rót, de át me ne tet is je lent.) Pan kov, aki ere de ti -
leg zene szerzô, ját szott a bu da pesti Kor társ Drá ma -
fesz ti vá lon 2005-ben ven dég sze replô Ka zan cev Köz -
pont Gyurma címû elôadá sá ban, Vö rös fo nál címû elsô
ren dezôi mun ká ját pe dig a Bárka Szín ház hívta meg.
Az elôadás mû fa ját Pan kov so undd ra ma ként ha tá -
rozta meg (így, egy szó ban írva), mi vel an nak fôsze -
replôje „a hang mint cse lek vés és ze nei esz köz”, s va -
ló  ban re me kül si ke rült a szö veg, a zene és a moz gás
új szerû szin té zi sét meg te rem te nie. 

A fél ho mály ban tar tott üres szín pad mind két ol da -
lán szám ta lan, ezer nyi ká bel lel össze kö tött hang szer.
Az elôadás egy etûd sor, amely ugyan azt a té mát járja
kö rül: az át me ne tet, az át me neti tár sa dal mat mu tatja
be az át já rók és alul já rók né pé nek szem szö gébôl. Az
etû dö ket Pan kov né hány fi a tal drá ma í ró val íratta, s
olyan fris sek, erôtel je sek, mint ha ver ba tim mód szer -
rel ké szül tek volna. (Moszk vá ban, a szé les su gá ru tak
és a szer te á gazó metró háló zat vá ro sá ban az át já rók és
az alul já rók nem csak a köz le ke dés, de a hét köz napi
élet fon tos hely szí nei is, a kis bu ti kok kal teli, ze nei ka -
val kád ban úszó fo lyosó-la bi rin tu sok ban pe zseg az
élet, so kan itt vá sá rol nak be, má sok itt ta lál koz nak, itt
köt nek üz le tet, me gint má sok itt húz zák meg ma gu -
kat, vagy lóg nak nap hosszat.) A szí nen va laki tan gó -
har mo ni kán a him nusz dal la mát játssza, majd imp ro -

vi zál rá. (Mint is me re tes, az egy kori szov jet és a mai
orosz him nusz dal lama ugyan az, csak a szö ve gük tér
el.) A vissza-vissza térô him nusz dal lam for má já ban
mind vé gig je len van a múlt és a je len. És fel vo nul a
tár sa da lom alsó ré tege: a drog dí ler, aki egy gye re kek -
nek szóló tv-show-ban pró bálja ki ma gát, és ká bítja el
a ki csi ket; egy kori ma gas rangú ka tona tiszt, aki nek
már csak el ko szo ló dott, gomb ja vesz tett zub bo nya és
ko pott ki tün te tése ma radt meg a dicsô múlt ból; kur -
vák, stri cik, rap pelô su han cok. De Pan kov nál semmi
sem re a lista. A szí né szek je le netrôl je le netre más sze -
rep ben tûn nek fel, és min dig a nyílt szí nen öl töz nek
át. A fi gu rá kat csak annyira raj zolja meg, hogy vi lá gos
le gyen az össz kép, ame lyet a sti li zált ze nei kö zeg és a
sti li zált flit te res jel me zek nagy sze rûen egé szí te nek ki.
Pan kov hangzó, sti li zált élôké pei rend kí vül be szé de -
sek és sok ré te gûek, s tele van nak fi nom iró ni á val és
hu mor ral. Kí sér te ti e sen idé zik a moszk vai csil logó-
vil logó való sá got és ká bító ér zés vi lá got. Pan kov mind -
vé gig kí mé let le nül üt köz teti ezt a fel színi csil lo gást a
mély ben ve ge táló, szen vedô, küsz ködô em be rek sor -
sá val és a múlt tal. Fi gye lem a kö zön sé get: ri adt te kin -
te tek, za vart ság ról árul kodó össze gör nyedt felsôtes -
tek, fe szen gés-mo cor gás. Pan kov a vé gén ál lás  fog la -
lásra kény sze ríti a nézôket: a szín pa don tel jes ko -
moly ság gal fel hang zik a szov jet him nusz, a nézôté -
ren töb ben fel áll nak, fôként fi a ta lok, és együtt ének lik
a fel vé tel lel. Elôadás után a kö zön ség, mint ha csak
me ne külne, pil la na tok alatt szét szé led. A moszk vai
szín há zak ban való szí nû leg nem so kan szembe sí tik a
kö zön sé get ennyire nyíl tan és egy ér tel mûen a je len
való sá gá val.

er lin, De uts ches The a ter. A pa ti nás, ugyan ak kor
a kor társ neon-esz té ti kát is ad ap táló épü let ka -

mara szín há zá ban mu tat ták be Bodó Vik tor és Vin nai
And rás új da rab ját, a Piz zi ca tót. A szerzôk a Le da rál na k -
el tûn tem nem zet közi si ke rei után kap tak meg hí vást a
Max Re in hardt ál tal ala pí tott és je len leg Mi chael Thal -
he i mer mû vé szeti ve ze tése alatt álló ka mara szín házba,
mely kor társ da ra bok ját szó he lye ként vált hí ressé. Az
elôadás ban a tár su lat tag jai mel lett meg hí vott szí né -

szek (Gryllus Dorka, Láng An na má ria, Tilo Wer ner) és
a ber lini Mû vé szeti Egye tem má so dé ves szí nész hall ga -
tói sze re pel nek és mû köd nek közre társ al ko tó ként. 

A Piz zi cato té mája, hely színe és oka Ber lin – a szer -
zôktôl meg szo kott spe ci á lis ol va sat ban. Leg in kább a
Ka baré Ber linje ez, de Bu da pest Ber linje is, sôt a Ka -
tona Jó zsef Szín ház Ber linje is (melyre a da rabba be -
é pí tett jel leg ze tes mo bil csengôhang utal). Bodó re ady-
made va ló sá ge le mek és idé ze tek össze kap cso lá sá val
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hoz létre egy olyan te ret, mely ben il lú zió és való ság ha -
tá rai ál landó moz gás ban van nak. A Piz zi cato tere egy
Ber lin nek ne ve zett való sá gi mi tá tor, melybe a mit sem
sejtô „ma gá nyos hôs” a da rab ele jén be le sé tál. 

Gá bor egy „Akárki”, egy „Bi e der mann”, a De uts c hes
The a ter szí né szé nek, Gá bor Bi e der mann-nak az al te -
re gója. Csak egy la kást sze retne bé relni a Hac kes cher
Markt mel lett, és már is sö tét ma chi ná ciók ál do za tául
esik. A fôbérlôk kez dettôl fogva gya nú san vi sel ked -
nek: Tilo (Wer ner) ide ges ha lan dzsába bo nyo lódva

jár kál fel s alá, majd „sze rep osz tó dá son” megy ke resz -
tül, így né hány pil la na tig két Tilo van a szí nen, a fe le -
ség, Isa bel (Schos nig) pe dig mint ha egész idô alatt
mon dani akarna va la mit. Senki és semmi nem az,
ami nek lát szik, leg ke vésbé a la kás, me lyet fura ala kok
és ön álló éle tet élô tár gyak kez de nek be né pe sí teni.
Hogy min dez Gá bor ví zi ója-e, vagy egy „Szen ti vá néji
álom” nevû kí sér let, melybe aka rata el len ére von ják
bele, ép púgy nem de rít hetô ki, mint Po lanski filmbeli
bérlôjé nek vi szo nya sa ját való sá gá hoz. 

A da rab kez de tén Gá bor Zu boly ként, sza már fej jel
éb red ka na pé ján. Rendôrök és kö zö nyös la kók ve szik
kö rül, akik va lami szek tá val hoz zák össze füg gésbe
álarca (?) mi att. „Ön egy sze rûen nem lé te zik” – mond -
ja az egyik rendôr, és be oltja Gá bort (ta lán való ság szé -
rum mal). Más részt vi szont a rendôrök is csak a Gá bor
szá mára meg ren de zett szín já ték sta tisz tái, leg alább
annyira fik tí vek, mint ô az ô szem szö gükbôl. A rejt ély
meg ol dása az egy más ban tük rözôdô nézôpon tok ál tal

a vég te lenbe ve títôdik. Gá bor való ság ví zi ója egy ka baré
fer ge te ges gyor sa ság gal le pörgô szá ma i nak dra ma tur -
gi á ját kö veti, ahol ala kok lép nek fel, ol vad nak egy -
másba, és vál toz tat nak iden ti tást. Az álom vi lág Obe -
ronja, a ka baré imp resszá ri ója nem más, mint a
fôbérlô Tilo Wer ner, aki nem utolsó sor ban ön ma gát is
sze rep ként játssza. Láng An na má ria az alak ját foly ton
vál toz tató já ték mes ter, a tün dé rek kó ru sá nak ve zetôje,
Puck, aki Obe ron ha tal mas ka rosszé ké ben fe szengve
súgja a „tün dér ki rály” fü lébe, hogy el vé tette a kí sér leti

alanyt. A kó rust al kotó di á kok je le netrôl je le netre új
sze  re pekbe és sze rep vá gyakba búj nak (meg Kop pány
Gi zella ôrült jel me ze ibe). 

A stac ca tóban (il letve piz zi ca tóban) ját szott je le ne tek
el len pontja Gá bor any já nak egész elôadá son vé gig hú -
zódó ké szülôdése a fi á val való ta lál ko zásra. Kat rin
Klein az elôadás ele jén tele fon hí vást kap Gá bor tól, aki
a vá rosba ér kezve sze retne vele ta lál kozni. Mire a nô
ru hát vált, és haj lék ta lan szál lóra ha son lító man zárd -
szo bá já ból egy lét rán ke resz tül le má szik (szinte le zu -
han) a szín padra, már késô: vi lá gok vá laszt ják el ôket
egy más tól. 

Bodó a Szen ti vá néji álom szü zsé jét ve szi ala pul, egy
ab szurd dráma anya gát nyeri ki belôle (szesz élyes tu -
dós tönkre te szi egy ár tat lan em ber éle tét), és az egé -
szet egy ka baré struk tú rá já ban oldja fel. Ko rábbi da -
rab ja i hoz ha son lóan a Piz zi ca tó ban is ké szen ka pott

Jelenet a Pizzicatóból 
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esz köz tár ral dol go zik, me lyet imp ro vi za tív lo gi ká val
han gol össze. A rö vid szkeccsekbôl álló elôadás egy
tör té net le hetôsé geit fo gal mazza újra, va ri álja, ágyaz -
za egy másba. Ez az ál landó ke re sés és új ra fo gal ma zás
adja a Bo dó nál is mert la bi rin tusszerû dra ma tur giát,
mely más részrôl a „ma gá nyos hôs” ke re sé sé nek és el -
téve(lye)dé sé nek fik ci ó jába ágya zó dik. A Piz zi cato hô -
sét ugyan az a szín házi gé pe zet szá molja fel és al kotja
meg, mint Jo sef K.-t. És per sze a nézô. Mert vé gül is
tôle függ, hogy a tör té né se ket egy sze mély ví zi ó ja ként
azo no sítsa, vagy el tá vo lod jon az ér tel me zés kény sze -
rétôl, és az egé szet egy szel le mes „Bob Fosse-unp lug -
gedként” fogja fel. Eset leg rá jöj jön, hogy itt sa ját (szín -
házi) lá tása is a já ték ré sze, és a ren dezôi kon cep ció
fel fej té sé nek szép sé ge i ben lelje örö mét. Bodó erre a
lá tás módra ref lek tál a da rab egyik zá ró je le ne té ben.
Gá bor mû té ten esik át, mely nek so rán agy ve le jé ben
„szín ház kór tani” szak sza vak ból álló (kö rül be lül: „a
ke gyet len ség ne od ra ma ti kus, posztt ra u ma ti kus szín -
háza”) katy vasz ke rül fel színre. 

Ha son lóan ját szik a nézôvel Bar tos And rás ra fi nált
dísz lete. A le pusz tult la kás be ren de zé sét egy szerre
külsô és belsô te rekre utaló fa lak ha tá rol ják, me lyek
kü lön bözô fó kusz pon to kat kí nál nak. Az egyik fal hoz
ál lí tott mozi szék sor és az elôadás bi zo nyos pont jain a
szoba belsô kellôs kö ze pére le eresz kedô vas füg göny

meg ne vezi és ezál tal idézôjelbe te szi a te ret. A Mo tel
dísz le tére em lé kez tet a for gó szín pad se gít sé gé vel
meg nyíló te rek, az újabb és újabb je le ne tekre való rá -
nyi tás elve, mely a drá mai li ne a ri tást a var ti eté sze ri a -
li tá sá val váltja fel. 

A drá mai struk túra fel szá mo lá sá ban Bodó ta lán a
Piz zi ca tóban jut a leg messzebbre. Akár a fil mes vá gás
tech ni ká já val hoz zuk ezt össze füg gésbe, akár a kol -
lázs el vé vel vagy az imp ro vi zá ció per for ma tív sa já tos -
sá ga i val: a kö zös pont az áb rá zo lás, a ki fe je zés ha gyo -
má nyos mód ja i nak meg kérdôje le zése. A Piz zi ca tó ban
még meg lévô ha gyo má nyos szín házi nar ra tí vák mö -
gött pro vo ka tív mó don nem áll sem mi lyen „áb rá zolt
való ság”. Nem csak a tör té net vagy a sze replôk ve szí tik
el drá mai ér te lem ben vett mély sé gü ket, de a nyelv is.
A da rab ban ugyan min den ki túl nyo mó részt né me tül
be szél (ki vé tel pél dául Gryllus Dorka és Láng An na -
má ria röpke ká rom ko dás-köz já téka), de a nyelv bot lá -
so kon és tor zu lá so kon ke resz tül a sza vak ér telme
két sé ges ma rad. „Mi lyen stí lus ez? “ – kér dezi (nyers  -
fordí tás ban) az em lí tett mû tét nél köz re mû ködô la -
bo ráns. „Nem tu dom. De fo gai van nak” – hang zik a
vá  lasz. 

Bodó kö vet kezô né met or szági mun kája egy hely-
s pe ci fi kus per for ma tív ins tal lá ció lesz. A Piz zi cato to -
vább gon do lása. 

Rádai Andrea

Pro ust-
szim fó nia 
R O T  T E R  D A M  –  R O  T H E  A  T E R

z idôs Pro ust hát tal áll a kö zön ség nek, 
szem ben a la mel lák ból álló füg gönnyel. 

Be dugja fe jét a füg göny csí kok közé, és he gedû szó
kí sé re tére las san me sélni kezd. Köz ben a füg göny
sík ján a sej tel mes kék fénybôl ki raj zo ló dik a be szélô
ka me rá val fel vett, óri ási mé ret ûre na gyí tott arca. 
A rot ter dami Ro The a ter Pro ust-so ro za tá nak elsô
je le nete a maga ki fi no mult sá gá ban tö ké le te sen
meg ra gadja az em lé ke zés fo lya ma tá nak, a sze mé -
lyi ség és az idô vi szo nyá nak össze tett sé gét. 
A me sélô – akit lá tok is meg nem is – elôre is néz
meg nem is, tü körbe is meg nem is, vagy ta lán 
a tü kör mögé. 
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