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A KÖLTÉSZET VITUSTÁNCA
legújabb
kori
drámaírás
egyik ges és helyes értelmezés fixa ideája ellen. „Ha tíz
megoldhatatlan problémája: hogyan ember felolvas egy irodalmi szöveget, abból tíz
mutasson be emberi sorsokat, mikor a különböző felolvasás keletkezik. Ez teljesen
világállapot talán legfőbb jellemzője köz-tudott. Az olvasás aktusa közben
éppen
az
emberi
sorstalanság? számtalan tényező lép működésbe, ezek
Élettörténetek még csak akadnának, ám ezek többnyire tökélete-sen ellenőrizetlenek: a
képtelenek sorstörténetekké stilizálódni, ezért felolvasó pszichikai és szociális életútja,
szinte minden jelenkori drámában, amely elvárásai és érdeklődési köre, pillanatnyi fizikai
továbbra is küldetésének tekinti, hogy „tükröt és szellemi állapota - mind-ezek teljesen legitim
tartson mintegy a természetnek", van valami tényezők, és hiba lenne el-tekinteni tőlük. A
esetlenül privát. Ibsen technikája és világlátása felolvasónak ebben az értelem(„írni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk
felett") így szinte szükségszerűen került a
Tábori György
bulvárszerzők kezébe: Miller vagy Tennessee
Williams színpadáról teljes fegyverzetben ugrott
elő az Amadeus szerzője. A jelenkori drámaírás
nem kommerciális indíttatású részének így radikálisan le kell mondania a cselekményről és a
szó naturalista értelmében felfogott dialógusról
is, hisz a színház többé nem reprezentálja az
„életet", legfeljebb lefesti azt. A mai „avantgárd"
színjátszás és drámaírás egyre inkább Gesamtkunstwerk-jellegű, a nyelvhasználat tekintetében pedig rendkívüli mértékben lirizálódik. Nincs
itt most hely felsorolni a különböző eredeti és helylyel-közzel (vagyis időlegesen) meggyőző kitörési kísérleteket. Ha csak a német nyelvű
színpadokra figyelünk, a repertoár Peter Handke
korai „Sprechspiel"-kísérleteitől Heiner Müller
vad át-költésein át Botho Strauss metafizikus
színházi tanulmányaiig terjed - és persze
mélyen jellemző, hogy Handke legutolsó
művében egyetlen szó sem hangzik el, a Die
Stunde da wir nichts voneinander wussten (Az
óra, melyben mit sem tudtunk egymásról)
ugyanis némajáték. Manapság performance az
egész világ.
A hamburgi Thalia Theatetben frissen bemutatott előadás újabb - bizonyos értelemben
végső - állomás a dráma lirizálódásának útján.
A Tábori György rendezésében előadott Delirium alcíme szerint Dichter-Spektakel, vagyis költői
(költészeti) eseménysor, látványosság. Kifundálója (és hangsúlyozottan nem írója), Hans
Magnus Enzensberger semmi mást nem tett,
mint harminckilenc verset sorakoztatott egymás
mellé, és hagyta, hogy a költemények elkezdjék
élni saját színpadi életüket. A legkülönbözőbb
fajtájú és fajsúlyú, a legeltérőbb korokból származó szövegek adtak találkát egymásnak a
színpadon. Meszomedész ókori himnusza a legkevésbé sem zavarta Kurt Schwitters dadaista
halandzsáját. A költemények szituációba kerültek és gyakran homlokegyenest az ellenkező
hangulatot keltették, mint amelyet korábban
szinte automatikusan kapcsoltunk megszólalásukhoz. A darab így az interpretáció drámája is
lett. Enzensberger a műsorfüzetben közölt eszszéjében hevesen érvel az egyetlen lehetsé-
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ben mindig igaza van, és senki sem vonhatja kétségbe a szabadságát, hogy oly módon használjon egy szöveget, ahogy neki éppen tetszik. Ehhez a szabadsághoz tartozik hogy ide-oda lapozgassunk, átugorjunk egész bekezdéseket, figyelmen kívül hagyjuk a vesszőket vagy az írásjeleket, félreértsük vagy parodizáljuk a szöveget,
sírjunk vagy bosszankodjunk rajta és így tovább.
Az olvasás anarchisztikus cselekedet. Az interpretáció, különösen az egyetlen pontosnak kikiáltott, semmi másra nem jó, mint hogy ezt az aktust meghiúsítsa."
Eddig a szerző teoretikus érvelése; a Delirium

 DELÍRIUM 

a művészeti argumentum. Persze könnyedén cáfolható. Hiszen ha költői szövegek előadott füzéréből megalkotunk egy, valamilyen értelemben lineárisan előre araszoló színházi előadást, akkor
mégis egyetlen, általunk előnyben részesített interpretációt követünk. Mi több, rögzítjük azt. Elvileg természetesen elképzelhető, hogy minden
egyes előadás radikálisan más legyen; ami tegnap elégikusan szólt, az mára groteszkké alakult
és viszont. (E tekintetben nem tudok nyilatkozni,
magam csak egy előadást tudtam megnézni,
mégpedig 1994. szeptember 10-én.) Ám ez mégsem valószínű. A lehetőségek birodalmában inkább úgy van, hogy Oana Solomonescu minden
alkalommal sztriptízt fog lejteni egy zongora tetején Rilke Az áldozat című versére, miközben Angela Buddecke bárzenével kíséri. És bár Rilke
szövegét kétségkívül a megszokottól igencsak eltérően értelmeztük, ebben az összefüggésben
ezt tekintettük az egyetlen pontos interpretációnak. A Delirium értékei másban rejlenek tehát.
Mi történik? Egy baljósan szép fényekben fürdő hegység előtt felállított kilátó (vagy széles erkély) terében tíz szék áll és egy hangversenyzongora. Amikor felmegy a függöny, Christoph Bantzer tartózkodik egyedül a színen. Frakkot visel.
Aztán körbejár az üres székek közt, gratulál a
lát-hatatlanul jelenlévőknek, akár egy előadás
vagy inkább egy koncert végén. Aztán belevág
az első versbe: Andreas Gryphius A
mulandóság templomának felirata című művébe.
Az üzenet egyértelmű: minden csak látszat és
tévelygés ezen a földön, csak a halál szabadít
majd meg kény-szerképzeteinktől. A szöveg
voltaképpen a közönséget szólítja meg: „Tévút
az álmotok, tévút az ébredéstek, / Egyként hódol
vidám s a bús a tévedésnek." (Fordította: Márton
László) Ám gyorsan megszakad ez a
melankolikus hangulat. A színpadra özönlik a
többi tizenegy színész, és Elisabeth Schwarz egy
Schwitters-verssel azonnal kizökkenti kollégáját
(és persze a nézőt is) a mélabús ábrándozásból:
Was kráuselst du? (Mit nyökögsz itt
zöldségeket?) Abszolút tipikus pillanata ez az
előadásnak. Tábori - e tekintetben Brecht
követőjeként - minden lehetőséget megragad az
elidegenítésre, soha nem engedi, hogy átadjuk
magunkat egyféle hangulatnak. Ennek
érdekében képes a legnagyobb szélsőségek
felmutatására. A pólus egyik pontján a groteszk
áll, ennek már-mára tébolyig fokozott jelenete az
Angela Buddecke és Sona Cervena által előadott
Goethe-dal paródia. A költőfejedelem világhírű
verse (Kennst du das Land, wo die Zitronen
blühn?) így szólal meg Serenus M. Brenzengang (a névben nem nehéz felismerni Hans
Magnus Enzensberger anagrammáját) átköltésében: „Kreubst du das Lord, wo die Zertissen
breun?" Mintha azt mondanánk: Még nyálnak a

hölgyben a kürti pinákok... És mindez alig két
perccel a színjáték legtragikusabb, legmegrendítőbb pillanata után, mikor a tolókocsiban ülő
Hans Kremer elszavalja Radnóti egyik Razglednicáját: „Mellézuhantam..." Rosszabb vagy középszerűbb rendezők (és persze színészek) kezében mindez kínos bohóckodássá isfajulhatna.
Tábori azonban páratlan arányérzékkel és ízléssel irányítja színészbarátait. Ritmusérzéke egy
másodpercre sem hagyja cserben, talán soha
nem láttam még ennyire zenei szervezettségű
előadást, minden jelenetnek megvan a maga
metronómjelzése: presto, allegro con brio vagy
éppen andante con moto.
Az előadásban nincsenek szerepek (és bizo-

nyos értelemben színészek sem), pusztán emberek vannak a színpadon. Christoph Bantzer
Chrisoph Bantzert, Oana Solomonescu pedig
Oana Solomonescut „játssza". Tábori nyilatkozata szerint a színház egyik küldetése, hogy emberré változtassa a színészt, nem pedig
megfordítva, ahogy azt oly sokan gyakorolják.
A hamburgi előadásban megvalósult ez a
célkitűzés.
A színjáték során a szereplők egyre mélyebben merítkeznek meg a költészetben. És minél
beljebb gázolnak, annál jobban telítődnek a tébollyal. A költészet itt delíriumba ejt. Valami
ilyes-mi történt egykor a Dionüszoszünnepeken is. Ami az előadásban a
legelbűvölőbb: a dionüszoszihoz itt barátian társul
a kibékítő, az apollói elem.

TÁBORI GYÖRGY

ÍZLÉS DOLGA
Ott ültek egy elitkocsmában hárman a legjelentékenyebb
kritikusok
közül,
és
falatoztak: az első lazacot, a második kacsát, a
harmadik, a legjelentékenyebb épp a
csigáját kapta villavégre.
Nemrég érkeztek egy auschwitzi premierről.
Fáradtak voltak hát mindannyian, de az első palack nemes beaujolais kiürítése után ismét a régi
fényben csillogtak szemeik, orcájuk rózsás pírban fürdött.
 Nektek hogy tetszett? - kérdezte végre a
harmadik.
Az első hallgatott, még elsietettnek vélte a
szóbeli értékelést.
- Azt reméltem - mondta a második -, hogy
végre valami új is eszükbe jut. Az agónia,
különösen a másoké, nem az én asztalom. A
forma
pedig
nélkülözött
bármiféle
könnyedséget vagy kritikai távolságtartást.
 A megérkezési jelenet mindamellett ügyesen volt kivitelezve - vetette közbe a harmadik.
 Kevesebb több lett volna - ellenkezett a
második. - Háromezer szerencsétlen flótás,
mozdulatlanul az esőben, három teljes órán át nekem ez túl statikus. Egy alapos elemzés, akár
a professzionális hangképzés, bizony elkelt volna, különösen annál a kövér asszonynál, aki
olyan rémesen üvöltözött, mintha elszakították
volna a férjétől. A világítással elégedett voltam,
az őrtornyok reflektorainak hideg fénye
meggyőző volt; de a zenét csak baklövésnek
nevezhetem - arra a zenekarra gondolok, amely
a kivégzéseket kísérte. Ez a jelenet sírt
valamiféle kon

zekvens klasszicizmus után, talán Monteverdi
megfelelt volna a célnak, de ez a slágeregyvelegből összemixelt limonádé megfeküdte a
gyomromat.
Végül megszólalt az első.
- Kínos és szentimentális - mondta lakonikusan -, különösen a gázkamrajelenet. A nyilvános meztelenkedés már a hatvanas években
lefutott - semmi más, mint pubertásos hatásvadászat. Rubensnél vagy Goyánál még csak elmegy, de ott a hús színéről és nem magáról a
húsról van szó. Ám tizenöt meztelen rabbi semmi
más, mint újabb érv a vegetáriánusoknak. Amikor az őrök szakadatlan ütlegelései közepette
megjöttek a gyerekek, hajlandó lettem volna legalább egy könnycseppet kipréselni magamból,
de az az üvöltő, csámpás öregember, aki megjátszott helyett valódi könnyeket ejtett, elvette a
kedvem a dologtól. Így nem lehet elérzékenyülni.
Pedig szívesen éreztem volna némi részvétet, de
hát ilyen körülmények közt lehetetlen. Ezek vagy
nem akarják, vagy nem képesek felfogni, hogy
az autentikus éppen a művészet negációja. Sokkal jobb lett volna, ha az öreg visítozás helyett
tárgyilagosan felsóhajt, mikor tarkón lövik. A valódi tragikus színészek nem sírnak, ezt már
Brecht is megmondta. Olyan volt ez az egész,
mint valami KZ-giccs. Félreértés ne legyen fűzte hozzá végül, miközben a flambírozott palacsintából felcsapó lángokba bámult -, én szeretem a zsidókat, feltéve, hogy nem túlzottan zsidósak.
Fordította: Bán Zoltán András

