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em rajongok különösebben Lars von Trier
filmjeiért, sem a Dogma 95 rendszeréért, de

tagadhatatlanul eredeti a dán filmrendezô világa, s a
nevével fémjelzett filmnyelv is önálló esztétikai
rendszer. A Dogma fô tisztasági elvei szerint a törté-
net itt és most játszódik, mentes a kliséktôl, kizáró-
lag eredeti, változatlanul hagyott helyszínen forgat-
ható, az ott található kellékekkel, mindenféle mes-
terséges trükktôl tartózkodva, csakis kézben tartott
kamerával. Valamennyi kritériumnak megfelelô fil-
met azonban Lars von Trier csupán egyet készített,
az Idiótákat, utána a Táncos a sötétben-nel azonnal
meg is szegte a szabályzatot. Mindezek elôtt forgatta
a nulladik Dogma-filmnek számító Hullámtörést. Ez
sem felelt ugyan meg valamennyi fogadalomnak, de
különös érzékenységû, dokumentarista stílusban
beszélte el Bess áldozathozatalát. Az ô történetét vi-
szik színre a Magyar Színház Sinkovits Imre Stú dió -
színpadán.

A színházi változatot a rendezô, Guelmino Sándor
és a dramaturg, Gecsényi Györgyi írta a filmbôl.
Apróságokban térnek el az eredeti dramaturgiától,
ami önmagában érthetô, ugyanakkor maga az elô-
adás nem tud rálelni saját önálló színházi nyelvére,
inkább csak lezajlik a sztori. Egy skóciai falu kissé
bolond, tiszta és áhítatos leánya nem a helyi zárt kö-
zösségbôl választ párt, hanem az „idegen” Janhoz
megy feleségül. A vallási tanács ódzkodása ellenére
minden rendben levônek tûnik, kivéve, hogy Jan egy
tengeri olajfúró tornyon dolgozik, és a lány gyerme-
ki ragaszkodása nem állhatja, hogy egymástól elsza-
kadva éljenek. Bess Istenhez fohászkodik, hogy Jan
hazatérjen. A fér fi meg is érkezik, de a tornyon be-
következett balesete folytán nyaktól lefelé bénultan, s
saját testi nyomora kompenzálásaként feleségét arra
kényszeríti, hogy idegen férfiakkal feküdjön le, ettôl
reméli visszakaparintani fogyatkozó életerejét. Bess
ódzkodva hozza meg az áldozatot, amiért kitaszítja
magából a közösség, folyamatos konfliktusokba ke-
veredik, sôt végül kálváriája tragikus halállal végzô-
dik, de célt is ér: Jan felépül. Ezek az események pe-
regnek le az elôadásban, de csupán Bess történeté-
nek illusztratív bemutatásaként. Csak nyomokban
bomlanak ki a mélyebbre kódolt rétegek és össze-
függések. A filmben a dogmás jegyek formai segít-
séget adtak a történet mögötti megragadásához.
Legfôképpen az improvizatív színészi játék és a szu -
per közeli – számomra különben hatásvadásznak tû -

nô – képek, ame lyek az emberi rezdülések megany-
nyi mikropillanatát dokumentálták. Olyan intim
kapcsolat létesült a szereplôkkel, minden információ
annyira sûrûn és közvetlenül érkezett, hogy a reális
helyzetek mögötti belsô gondolatok nyilvánvalóvá
váltak. A képmutatás, fájdalom, szégyen, tisztaság
bom baként robbant a vásznon. Színpadon mindez
természetszerûleg elvész, csak talán valamiféle stili-
zált sûrítéssel lehetne visszahozni.

Stilizáció fel is fedezhetô az elôadásban, nyomok-
ban. Azok a legsikerültebb momentumok, ahol a szí-
nészek alig játszanak rá a helyzetre és figurájukra,
csak hagyják, hogy valami jelzésszerûen megtörtén-
jen. Például a végén, mikor a felépült Jan (Fillár Ist -
ván) bedobja Bess (Soltész Bözse) holttestét a ten-
gerbe. Nem látjuk a holtat, csak pár álldogáló alakot,
és a szomorú Jan egyszerûen felemeli és leengedi a
kezét, de nem játssza el, hogy terhet hajított volna a
vízbe, viszont a csobbanást halljuk a hangkulisszá-
ból. Nincs túlmagyarázva a kép, de ad annyi jelzést,
hogy a nézô értse, mirôl van szó. Finoman koreogra-
fált mozgásokkal szinte a tánc tisztaságához közelít az
a jelenet, amikor Bess ismét visszamegy a két tenge-
részhez (Sipos Imre és Gémes Antos), és azok bru-
tálisan sok vérrel, de a fizikai színházhoz közelítô ri-
tuáléval végzik ki. Érdekesen van kiemelve a rövid
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tengeri út, mikor a Halász (Jegercsik Csaba) Besszel kievez ehhez a
két lator matrózhoz. A Halász alakja a film hajósához képest tovább
van gondolva, az elôadásban szinte Krisztusként jelenik meg. Békés
és átszellemült figurája csodálkozva kérdez rá, hogy Bess csakugyan,
másodjára is ki akar-e menni ahhoz a hajóhoz, ahol a biztos halál vár
rá. Azután evez és ring Besszel a játéktér elején, megnyugvással viszi
a végsô áldozatra. Még a rájuk esô fény is glóriaként sugározza be
ôket. Mindez azonban csepp a tengerben, töredék az elôadás egé-
széhez képest.

A rendezôi tétovaságot legfôképpen a színészi játékmód és a dísz-
let kontrasztja jelzi. Meg a felesleges rekvizitumok. Mikor Bess vár-
ja az út menti telefonfülkében – a díszlet egyik plexisarka –, hogy
Jan telefonáljon a toronyról, a film szerint erre biciklizik Dodo, Bess
bátyjának özvegye, és Benkô Nóra csakugyan méretes kerékpárt tol
be pár mondatára, azután némi erôlködéssel küzdi át a díszlet kiló-
gó csücskén, hogy a túloldali járásban eltûnjön. Elég lenne egy-
szerûen bejönnie, megállnia, és átmennie a színen. Ilyen apró te-
hertételekkel van teli az elôadás, amelyek persze nem akasztják
meg, de piszkolják és tördelik az összképet. Ha a rekvizitumoknak
csakugyan fontos funkciójuk lenne, akkor, mondjuk, nem „Buckler
non-alcoholic” feliratú sörök fogynának, hanem valami autentiku-
sabb brit márka. Hasonló a helyzet a díszlettel. Szlávik István el-
húzható átlátszó mûanyag lapokból álló vázlatos téglatestet tervezett,
amelynek egy része forgószínpadon mozog, illetve alakítható a szín-
változásoknál, de nem ad részletezett hátteret a történet színterei-
hez. Van két kihajtható szárny is, amelyek becsukva falak, kinyitva
pedig néhány bútordarabbal jelezi a lakodalom egyik asztalát, Bess
anyjának vagy dr. Richardsonnak a szobáját stb. Fô vonalaiban sem-
leges, sok mindenre használható a tér, legtöbbször mégis realista
helyszínként kezeli a játékmód, ilyenként viszont szegényes egy-egy
miliô (kórház, esküvô) felidézéséhez. Nem ötlene ennyire szembe,

ha a történetet is kevésbé konkrét, sejtelmesebb at-
moszférában látnánk. A színészek többsége azon-
ban a realista hagyomány harsány eszköztárát vonul-
tatja fel, aprólékos kézmozdulatokkal és arcjátékkal
erôltet valamiféle indulatos színjátszást, és erôs han-
got üt meg, mintha a nagyszínpadon lenne. Kivétel
hál’ istennek akad. Bess anyjaként Béres Ilona meg-
keményedett Stella McNeillt alakít. Alig valamit,
apró gesztusokat játszik, inkább csak néz szúrósan,
és jelen van, így ad súlyt a matrónának. Soltész Bö zse
pedig mozgékony Besst formál, ideálokkal teli, naiv
és végtelenül ragaszkodó labilis egyéniséget. S fô-
ként, még ha nincs is akcióban a színpadon, akkor is
sugárzik belôle az a fajta jóság, ami Bess alakjának
lényege. Kár, hogy a többi szereplôbôl elvész az ala-
kok természetessége, és kár, hogy hiányzik az érzé-
keny megfigyelés, az alakok közti birkózás feltárása.  

HULLÁMTÖRÉS
(Magyar Színház, Sinkovits Imre Színpad)

Lars von Trier filmje nyomán írta Guelmino Sándor
és Gecsényi Györgyi. Díszlet: Szlávik István. Jelmez:
Tordai Hajnal. Dramaturg: Gecsényi Györgyi. Ren -
dezô: Guel mi no Sándor. 
Szereplôk: Soltész Bözse, Fillár István, Benkô Nóra,
Béres Ilona, Sipos Imre, Gémes Antos e. h., Szélyes
Imre, Mihályi Pál, Jegercsik Csaba.
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