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Carlosét, ma – és még belátható ideig – sokkal aktuá-
lisabb és élvezetesebb lesz, mint a Kutyaszív, ponto-
sabban annak nem az írótól származó színpadi válto-
zata. Nem véletlen, hogy a Katona 1988-ban mutatta
be a Kutyaszivet, és nem tíz vagy tizenöt évvel késôbb
– ez volt történetileg nézve az utolsó perc, amikor
még éppen mellbe vágott a képes beszéd is. (És ne fe-
ledjük: Maja kovsz kij persze jóval píszíbb szatíráinak
sincs utókora.)

A bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház Jurij
Kordonszkij rendezte budapesti vendégjátéka az elôb-
biekkel összhangban nem tett rám maradandó benyo-
mást, holott kulturált, ízléses és ötletes terméke volt
egy, a miénktôl eléggé elütô színházi kultúrának. A mi
mainstream színházunk színészei nem tudnák olyan
mértékben megtartóztatni magukat a vérbôbb, tempe-
ramentumosabb, egyénibben színezett alakításoktól,
mint ezek a latinos, mozgásban-beszédben rendkívül
kulturált, de lefojtottabb, tartózkodóbb mûvészek.
Hivatkozhatnék arra, hogy szegény Balkay Géza nem
véletlenül kapta meg kutya-ember alakításáért a kriti-
kusdíjat, de ez nem volna teljesen méltányos, mivel a
bukaresti produkcióból is a Gombóc-Gombocovot ját-
szó fiatal színész, Marius Manole emelkedik ki to-
ronymagasan. Partnereitôl, fôleg az epizódszerepek
alakítóitól azonban távol áll, hogy színes, érdekes, ha-
tásos környezetet teremtsenek köré. Igaz, ez részben
egybevág a rendezô elképzelésével, hiszen Kor don sz -
kij tudatosan tartja az egész elôadást a szatíra elvon-
tabb, vegytisztább szférájában, és e tekintetben szá-
mos különleges, a szó legnemesebb értelmében „vic-
ces” megoldással szolgál. Bravúros például az elsô részt
záró csúcsjelenet, a mûtét, amelyet az Aida és az Inter -
nacionálé nagy erejû dallamai duzzasztanak monu-
mentálissá, és még a népes statisztéria is pszeudo-
egyiptominak van öltöztetve; és szívbôljövôt nevettem

a szereplôk életét, valamint elô- és utóéletét demonst-
ráló vetítéseken is. Kordonszkij ugyanakkor mind dra-
maturgiai, mind rendezôi értelemben hangsúlyosab-
bakká teszi az egykorú szovjet életre vonatkozó utalá-
sokat, például a véget nem érô vörös zászlóba tekeredô
szereplôk néma be- s kivonulását, de ami egyik pilla nat -
ban szellemesnek, az a másikban már sterilnek tûnik.

(Itt jegyzem meg: az elôadás élvezetét nehezítette a
vendéglátók technikai járatlansága: a szinkronfordítás
nehézkesen, csonkán, hézagosan jött át.)

Az elôadásból ketten emelkednek ki: a már említett
Marius Manole, aki egyszerre teremt virtuóz mimiká-
jával és gesztusaival folyamatosságot Gombóc és
Gom bocov között, és érzékelteti rendkívül finoman a
két alakváltozat elhatárolódását, Gombóc kutya „elkli-
mesedését”. És kitûnô Bormenthalként Mircea Rusu,
aki a professzor alázatos, hízelgô famulusából ugyan-
csak finom eszközökkel bontja ki a már-már fasiszto-
idnak mondható diktátort (ez is az elôadás önálló
leleményei közé tartozik). Csalódást okozott viszont a
román színjátszás nagy öregje, a színpadi és film szí -
nész ként egyaránt ünnepelt Victor Rebengiuc, akinek
mostani típusa nálunk utoljára Csortos és Somlay
alakjában volt jelen. (A mi legjobbjaink meghalnak
vagy visszavonulnak, mielôtt nagy öregek lehetnének.
Pardon: Darvas Ivánt egy percig sem tudtam öregnek
látni, Gábor Miklóst még kevésbé.) Nos, a mûvész
megjelenését persze jelentôssé teszi a gyakorlat, a rutin,
a formátum, egyszóval a présence, de amúgy fáradtan,
szinte már unottan csak markírozza a figurát, holott
ebben a domináns szerepben egy nagy alakítás az
egész elôadást megemelné, és legalább egy stílus min-
tadarabjává tehetné. 

Merthogy máskülönben az anyagban nincs sok élet,
és az biztos, hogy ez idô szerint egyetlen magyar szín-
háznak sem ajánlanám a Kutyaszív színrevitelét. 

z idei Budapesti Ôszi Fesztivál táncszínházi
programjainak vezérmotívuma, úgy tûnik, a nô.

A nô, ahogy szeret és szeretik (Ladjánszki Márta:
Silent witnesses), a leány, ahogy felnô (Réti Anna:
Dupla játszma, Pappa Tarahumara: Három nôvér), és
nôk egymást közt (Yasmeen Godder: Hirtelen mada-
rak – Sudden Birds). A két külföldi koreográfiának a
Trafó színpada adott otthont.

HIRTELEN MADARAK –
GALAMB-NÁSZ A SZÍNPADON

Az izraeli Yasmeen Godder visszatérô vendég a
Trafóban („Hall” 2003; Two Playful Pink, Eperkrém és
puskapor 2005). A 2002-ben koreografált és nemrég
felújított Hirtelen madarakról – mint többi darabjáról
is – szokás azt mondani, hogy végtelenül érzékeny,

Török Ákos

„A lányok, a lányok…”
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pszichologizáló munka. Végtelenül érzékeny, igen,
de semmiképpen nem pszichologizáló. Pszic ho lo -
gizálni annyi, mint a jelenségeket végsô soron a
pszichére visszavezetni, a történéseinket a lélektan-
ból eredeztetni, értelmezni. Godder ennél sokkal
mé lyebbre mer és tud nézni, és minket is erre kény-
szerít. Azt is mondják róla, hogy könyörtelen és go-
nosz. Az.

A darab felütése: négy fekete ruhás nôi alak a zöm-
mel egyenletes fehér fénnyel megvilágított, fehér
színpadon, ahol nem lehet elbújni, s bármiféle inti-
mitás elképzelhetetlen. A színtéri játék zártságát a
Karni Postel által a színtéren – elektromos csellóval és
egyéb nem akusztikus hang- és zörejkeltôkkel celebrált
– invenciózus, nyugtalanító zene teszi teljessé. Min -
den, ami van, itt van elôttünk.

A Hirtelen madarak titka:
sallangmentes egyszerûsége.
Nincs igénye semmiféle szo-
fisztikált értelmezésre, mivel
enélkül is – sôt, csak enélkül –
pontosan tudjuk, mit látunk.
A szaggatott mozdulatok, ösz-
szekapaszkodások és szétválá-
sok, ölelések és ütések végte-
lenül pontosan komponált,
pulzáló kavalkádja minden
ab szurditása, minden jelsze -
rû sége ellenére bármelyikünk
számára ismerôs. Mind annyi -
an tudjuk, hogy emberlétünk
mennyiben madárlét. Godder
darabjának nem a magasba

törésrôl, a felfelé igyekvô otthonvágyról van megmu-
tatnivalója, hanem a köztereken zsizsegô, állandó
kavargásban egymást megtaláló, majd elvétô, ke-
nyérdarabkákkal és egymással hadakozó létrôl. Arról
a kelletlen nemtörôdömségrôl, amellyel a ragadozók
ölnek. Aki próbált már madarat szeretni, tudja, mi-
rôl beszélek: súlytalan kis test, furcsa, idegen tapin-
tás, ölelhetetlen-idegen lét. Mindezt négy nôi alak
egymáshoz közeledô és egymástól távolodó kavargá-
sán keresztül megtapasztalni az érzelmi tûrôképes-
ség határait kísértô, félelmes-nagyszerû élmény.

Godder táncosai sokféleségükön keresztül alkot-
nak bizarr közösséget. Kama Kolton és Maya Wein -
berg idétlen, kelletlen párosa néha szétválik, majd
újra összetalál, attól függôen, hogy szétválasztják
vagy egymáshoz penderítik-e ôket: sem ôk nem hat-
nak e létre, sem az nem ér el hozzájuk. Kolton gesz-
tusain és mozdulatain, Maya mimikáján keresztül is
artikulálja ezt a kedves, imbecil jelen nem létet.

Shahar Brown rövid hajával, helyenként maszkulin
mozdulataival, a magához ragadás és eltaszítás rö-
vid, határozott gesztusaival egyértelmûen a férfi
princípiumot idézi. Valami kizárólagos és végzetes-
nek tûnô dolga van a Schasha Schmurak által meg-
formált figurával. Nem tudjuk, mi az, de Shahar
minden figyelme, minden cselekedete felé irányul. 

Schasha Schmurak elsô pillantásra szép és jelen-
téktelen nô. Gesztusai alapján ô ennek a létnek a fo-
gadatlan pásztora: Kolton és Maya kettôsét terelgeti
egybe, tépi szét, önmagát nyomja közéjük, majd
vonja meg, és nyomja újra. Mindezt minden bensô-
ség és tét nélkül. Az elôadás legszebb pillanata, ami-
kor Schasha unott-rezzenéstelen létterelgetése átbil-
len. Nem is lehet tudni, mikor és mitôl, de egyszer

csak résztvevôvé válik. Ugyanekkor az eddigi átkaro-
lásai ölelésekké változnak, jelentéktelensége pedig
színpadon a legritkább esetben látható intenzitással
érzékiséggé alakul. Egyre súlyosabb jelenléte drámát
sejtet. Aztán neveket sorol, majd groteszk mozdulat-
sorozatok kíséretében egyenként neveti ki ôket.
Ekkor már semmit nem lehet tudni igazságról és já-
tékról, részvételrôl és érintetlenségrôl. A Hirtelen ma -
darak: az a mindannyiunk által jól ismert tudás.

A lélektani megközelítés mindig valamiféle törté-
netkeresés, mint ahogy a psziché maga történeteken
keresztül alakul és nyilvánul meg. A Hirtelen mada-
rakban nincsen semmiféle történet: a darab egyet-
len, csodálatosan hosszú kép arról, ami van. Miután
a négy figura az utolsó képben szétválik, és a négy
sarok felé eltûnik a térbôl, jól tudjuk, hogy holnap,
vagy éppen pár perc múlva és bármikor mindig
ugyanígy összegyûlnek, és minden pontosan ugyan-
az lesz. Újra meg újra. Nôk. Emberek. Madarak.

Hirtelen madarak 
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HÁROM NÔVÉR – JAPÁN CIRKUSZ

Az önmagát fizikai színházként definiáló japán
társulat – névválasztásának gesztusán keresztül
mindenképpen – szellemi rokonságot tételez azzal
az észak-mexikói indián törzzsel, amely kultikus
szertartásával (pejot-tánc), valamint a fizikai és a
szellemi létezés elválasztatlanságában eltöltött min-
dennapjaival többek között Eizenstein és Artaud szá-
mára is meghatározó spirituális élmény volt. Az
egyik oldalon tehát a mexikói kultúra – ôsiségét izo-
láltságában még ôrzô – maradványa, a másikon pe-
dig Csehov, s mindez egy olyan társulat elôadásában,
amely a legmélyebben otthonos a kabuki, a nó és a
butó mozgásvilágában. A keverékben rejlô artiszti-
kus potenciál sokak számára volt vonzó. Ha Godder
darabján telt ház volt, akkor a Három nôvéren még
annál is teltebb. 

Hiroshi Koike rendezésében a darab csupán any-
nyiban kötôdik a csehovi drámához, hogy görbült
tükreikkel mindketten kislányok asszonnyá válását
mutatják be. Csehov finom, sokszor a történésnél-
küliségben megbúvó, csendes humorával szemben
Koike Három nôvére széles ívû mozdulatokkal, túlfo-
kozott gesztusokkal, helyenként a burleszk, a vásári
vigasságok harsányságával támadgatja a nézôtéren
üldögélôk érzékszerveit. A Trafó fehér szegéllyel jel-
zett, fekete négyzetes tere alig volt képes magában
tartani mindazt a testi, mimikai, mozgásos intenzi-
tást, amit Koike táncos-színészei belegyömöszöltek.

Ennek a végtelenül szellemesen összeállított és ar-
tisztikus-attraktív akrobatikával kivitelezett, elrajzolt

elôadásmódnak a hátulütôje: elmaradt a dráma. Aki
ott volt, az elôadás után pontosan érzékelhette a né-
zôtéri csalódottságot, ha nem is a – magyar módra
keveset kifejezô – tapsokban, de a kávézói félmonda-
tokban már mindenképpen. Harsányság – artikulá-
lódjék bármennyire is magas szintû színészi és moz-
gásmûvészeti képzettségen keresztül – és drámaiság
csak kivételes esetekben fut együtt. Junichi
Matsumoto zenei kompozíciója is inkább csak at-
moszférát teremtett a történések mögé, s nem lépett
interakcióba a színpadi eseményekkel. Az elôadás jól
elkülönülô, karakteres életperiódusokra szabdaló, tö-
redezett elbeszélésmódja éppen a valamibôl valami
mássá válás, az elhagyás és nem találás súlyos pilla-
nataitól foszt meg. A rendezés számlájára írható mo-
mentumokon kívül a csehovi drámaiságot az fejezte
le végképp, hogy helyenként játékos-ostoba, helyen-
ként súlyos mondatok kísérik vagy éppen ellenpon-
tozzák a színpadon történteket, és mindebbôl a gon-
dosan és értô módon komponált összjátékból a
Trafóban semmi nem tudott átjönni, mivel a java-
részt japánul elhangzó szöveget nem fordították, se-
gítségül adott angol és magyar átirata pedig a nézô-
téri sötétségben nyilvánvalóan olvashatatlan volt.

Hamvas Béla szerint a sokféleség mögötti létegy-
ség legékesebb bizonyítéka a mindenség két legin-
kább különbözô létezôje, a nô és a férfi közötti állan-
dó közeledésvágy és néhanapi találkozás. Szerinte a
hármas szám gyöke és egy postai kézbesítô ereden-
dôen közelebb állnak egymáshoz, mint egy férfi és
egy nô. A Pappa Tarahumara Három nôvére valójá-
ban nem nôi elôadás: azt mutatja meg, ahogy egy
férfi – Hiroshi Koike – gondolkozik a nôvé válásról.
Ötletesen, játékosan, felszínesen. Három nôvér 
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