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Sarah Kane írásai irodalmi értelemben tartoznak nap-
jaink legfontosabb színpadi szövegei közé. Mégis
meg különbözteti ôket más drámáktól, hogy össz hang -
ban vannak a posztdramatikus színház követelmé-
nyeivel. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég színpad-
ra állítanunk egy Kane-szöveget, és azonnal posztdra-
matikus elôadást kapunk. A szöveg ugyanis nem
kulcs: a színházi elôadás valósága egyszerûen megjó-
solhatatlan a textus nézôpontjából. Kizárólag a szerzô
korának színházi szokásait figyelembe vevô, elhibá-
zott állításnak tartom, hogy a drámai szövegekben
eleve kódolva lenne egy színpadi struktúra. 

– Magyarországon is egyre gyakrabban találkozunk za-
varba ejtô, szokatlan színházi nyelvet használó elôadások-
kal. A posztdramatikus színház fogalma ilyenkor segít?

– Ez nem újabb kategória: nem doboz, amibe bizo-
nyos jelenségeket zárhatunk. Sokkal inkább eszköz,
ami segítséget nyújt egyes elôadások megértéséhez.
Ugyanakkor mégsem nevezhetjük a világszínház lin-
gua francájának, hiszen minden ország sajátos szín-
házi hagyományokat ápol. Német ország nak mindig
erôsen intellektuális színháza volt, már Schiller és
Lessing is a színház tanító funkciójáról írt. A lengyel
színház viszont Kantor után a mienktôl egészen elté-
rôen kezdett gondolkodni, de említhetem az amerikai
Wilsont is, aki korábban ismeretlen módon használja
a tájképet és az idôt. A szovjet rezsim alá tartozó or-
szágok megint másképp kezelték a mûvészetet, hi-
szen egy ártatlannak tûnô mondat új jelentéseket ka-
pott az elnyomás éveiben. 

– Ezért is kapcsolódik az új színház annyi szállal az
aktuális társadalmi valósághoz?

– A színháznak olyan helynek kell lennie, ami a szó
mindkét értelmében reflektál a politikai valóságra. Az
ókori Görögországban a színház volt a kizárólagos tö-
megmédium, melynek segítségével az emberek job-
ban megérthették az alapvetô konfliktusokat. Ma vi-
szont a színház kisebbségi gyakorlat, amelytôl nem
várható el, hogy közvetlen politikai hatást gyakorol-
jon. A színház és politika viszonyát hasonlóan gondo-
lom el, mint Brecht, amikor a húszas években Pis ca -
torral vitázott errôl: a színháznak kérdéseket kell fel-
vetnie, el kell minket bizonytalanítania a politikai, a
nemzeti és más identitások felôl, rezonálnia kell a ben-
nünk lévô törésekre, és ezek artikulálásához meg kell
találnia a megfelelô formát. 

– Ma mi a legreálisabb forma? 
– Az utóbbi évtizedekben több váltás részesei vol-

tunk: láttuk a politikai, majd a provokációtól sem visz-
szariadó fizikai színház, majd a szövegközpontúság
elôretörését vagy a kilencvenes években a test repre-
zentációjának kérdéseivel foglalkozó színház megerô-
södését. Különbséget kell azonban tennünk a divatok
és a történeti fejlôdés általánosabb aspektusai között.
A posztdramatikus színházat egyértelmûen az utób-
biak közé sorolom. Nem azért gyûjtöttem egybe eze-
ket az elôadásokat, hogy igazat adjak nekik, hanem
azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a meg-
szokottól eltérô módon dolgoznak – a testtel, az idô-
vel, a mozgással. Rajtuk keresztül pedig számba vet-
tem azokat az irányokat, melyek felé a színház a drá-
ma dominanciája után nyitni tud. 
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Nem akarok olvasható lenni
R E N É  P O L L E S C H :  M I K O R  M E H E T E K  B E … ?

ákeresek a Google-on, mit ér a tested. A szép né-
zôket ingyen engedték be, de van, aki sokat fizetett

a jegyért. Az emberek olyanok, mint a virágok, kivéve
Madonnát. Szabadíts meg a vágytól, hogy színész legyek,
ha úgyis mindig pincérként dolgozom. A külsôm teljesít.
Ilyen és hasonló, a fogyasztói társadalmat meglehetôs
közvetlenséggel bíráló mondatokat suttognak, üvölte-
nek és deklamálnak többnyire mikrofonba a színpad-
ról és a nézôtér különbözô pontjairól René Pollesch
színészei a német színház negyvenöt éves fenegyere-
kének magyarországi bemutatkozásán. A Kortárs Drá -
mafesztivál meghívására az Új Színházban vendé-
geskedett 2007. december elején a Schauspiel Stutt -

gart a Pollesch írta és rendezte, Mikor mehetek be vég-
re egy szupermarketbe, és vehetek meg pusztán jó megje-
lenésemmel mindent, amire szükségem van? – garantál-
tan és barokkosan megjegyezhetetlen – címû, a né-
met városban másfél éve bemutatott darabbal. 

Amennyiben egyáltalán a hagyományos kategóriá-
ink szerinti darabról lehet beszélni. Pollescht – a
szintén a fesztivál alkalmából Budapesten elôadó
Hans-Thies Lehmann professzor elméleti rendszere-
zése nyomán – a posztdramatikus színház egyik, né-
met nyelvterületen meghatározó, igencsak divatos
színházcsinálójának tekinthetjük, aki sokáig nem en-
gedte, hogy szövegei nyomtatásban megjelenjenek.
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S valóban, a Szupermarket szövege felismerhetô
vagy csak valószínûsíthetô forrásokból összehordott
kulturális szemétdomb, négy szereplôje nem valódi
karakter, elmesélhetô története nincs – magyarán
semmi sem az, amihez hozzá vagyunk szokva. Ezek
helyett van durcás társadalomkritika, kifejezetten rö-
högtetô jelenetek, a semmibôl teremtett, de mûködô
színpadi hatások, pergô és olykor a követhetetlensé-
gig túlpörgô replikaáradat, meg némi unalom a sok-
szor túlságosan egyhangúra hangszereltnek tetszô,
másfél órás elôadás alatt. Mintha valaki egymás után
több tucatszor, közvetlen közelrôl villantana fel egy
vakut, így erôszakolva ki, hogy látva lássuk: milyen el-
keserítôen nevetséges a világ, ami körbevesz minket.
A módszer vitán felül hatásos és provokatív.

Mibôl és hogyan építkezik a Szupermarket? A fenti
idézetek világosan mutatják, hogy a kipécézett cél-
pont ezúttal maga a világkapitalizmus vagy – egy má-
sik, ugyancsak divatos terminussal – a globalizáció.
A téma elméleti szakirodalma kimeríthetetlen, némely

filozofikusabb eszmefuttatás kiragadott részletét hall-
va világos, hogy Pollesch ebbôl is bôven válogatott.
Ahhoz persze, hogy mindezt szellemes és szórakoz-
tató formában vágják az arcunkba, szükség van egy
polleschi kaliberû íróra, aki a tévében, szappanope-
rákban, utcán, bulvársajtóban látott-hallott fragmen-
tumokat bátran, néhol az a (téves) benyomásunk tá-
mad, hogy szinte gondolkodás nélkül gyúrja össze.
Az áradatban a jó poénok a víz felszínén maradnak, a
többi meg észrevétlenül süllyed a mélybe – újabb vi-
tatható eljárás. 

Mert például a rossz hír közlésének metódusait el-
sôrangú mókázássá alakítja a négy, még csak kontú-
rosan sem felvázolt szereplô élvezetes paródiája.
A „Doktor Steinert lelôtték” mondat egyre felfokozot-
tabb ritmusban jár kézrôl kézre az elôadás elején és
végén: más és más hangfekvésben, meglepett vagy
boldog ábrázattal, nevetve vagy sírva, élénk grima-
szokkal vagy rezzenéstelen arccal újra meg újra el-

hangzik az egyszerû mon-
dat. Chasper Bertschinger
kar ton papírból és mû -
anya gból tákolt, a színpad
elejét elfoglaló kunyhói,
Anette Hachmann-nak és
Elisa Limbergnek endékás
hippiket idézô, születésük-
kor is divatjamúlt, csiricsá-
ré jelmezei, a színpadi tör-
ténések valós idejû doku-
mentátora, a vi deo ka me -
rával a szí  nészeket min  -
denhová, a számunkra
sok  szor láthatatlan terüle-
tekre is követô kamera-
mann, Alex an der Schmidt

vagy a játék tempójától függôen a kanapén békésen
üldögélô, netán a színészek nyomában loholó súgó,
Step ha nie Manz egyformán fontos alkotórészei az
elô adásnak. 

És a világmegváltóan ostoba vagy elsô blikkre
ugyan ôszintének tûnô, aztán közösen kikacagott
mondatokkal perlekedô szereplôk is csupán porsze-
mek a rendszerben. Silja Bächli, Christian Brey,
Katja Bürk le és Bijan Zamani a saját nyelvük foglyai,
akik fergeteges tempóban, elsöprô lendülettel pró-
bálják utolérni egymást és saját magukat – sikertele-
nül. Ehhez nyújtanak látványos, ezúttal többnyire va-
lóban indokoltan használt segítséget a videokamera
közvetítette képek, a geil popszámokra elôadott né-
majátékok, a hirtelen és meglepô váltások, a szándé-
kosan félbeszakított jelenetek, a kevésbé szerencsés
nézôk szellemeskedô inzultálása és így tovább. A sok
dühös és mulatságos kijelentés idôvel kérdésekké
sûrûsödik, de bizonyosságot hiába is várunk az elô-
adástól. Hogy miért? Lásd a címet.

Jelenet 
a Pollesch-elôadásból

Számára – s írásmûvészete ebben többek között
Sarah Kane, Elfriede Jelinek vagy Werner Schwab
munkásságával mutat rokonságot, hogy csak a nálunk
ismertebbeket idézzük – a textus nem a szereplôket
jellemzô beszédként, mintegy a színház mimetikus
felfogásának részeként jelenik meg a színen, hanem
az itt és most, bizonyos fokig mindig a nézôk aktív
közremûködésével születô, megismételhetetlen szín-
házi elôadásnak csupán egyik elemeként. A szín-
padról bôségesen röpködnek az impro vizatív (nak
tûnô), máskor a „metázó”, vagyis a(z aktuális) szín-
házi helyzetre reflektáló kiszólások. És Pol lesch még
ezen is tud csavarni egyet: a színpadán állandóan ott
lévô súgó szövegkönyvvel a kezében követi hûsége-
sen a játszókat, akik – ezek után ki lepôdik meg ezen
– olykor persze az ô jelenlétére is tesznek pár meg-
jegyzést. A szöveg tehát nem feltétlenül és minden-
áron létezik önállóan – ez magyarázza Pollesch ódz-
kodását „drámáinak” publikálásától. 


