
 ABer li ni Szín há zi Ta lál ko zón el vi leg so ha sem az 
évad leg jobb elôadá sai lát ha tók. Az 1963 óta 
rend sze re sen zaj ló ese mény re az öt tag ból álló 

zsû ri a né met szín há zi évad legfi gye lem re mél tóbb 
ren de zé seit hív ja meg, te hát az in téz mé nyes ke re -
te ken be lül mû kö dô szín ház új sze rû tö rek vé sei re 
kon cent rál. Idén ez a jel zô hi va ta lo san nôi ren de -
zô ket, al ter na tív pro duk ció kat és volt ke let-né met 
szín há za kat je len tett, a vá lo ga tás ugyanis vál lal tan 
az ön kri ti ka je gyé ben s az ed di gi Ta lál ko zók hiá -
tu sai ra kon cent rál va zaj lott. Kö vet ke zés képp a 48. 
Ber li ner The a tert ref fen el vi leg a meg le pe té sek prog -
ram ját kí nál ta, va ló já ban azon ban az eu ró pai szín -
ház kí sér te tei nek fesz ti vál ján ve het tünk részt. 

A kor társ né met ren de zé sek kí sér le te zô jel le gé -
nek egyik leg lel ke sebb ame ri kai elem zô je sze rint a 
szín ház lé nye gé nél fog va „kí sér tet jár ta” in téz mény. 
Mar vin Carl son ar ra a sta tisz ti kai adat ra ala poz za 
The Haun ted Sta ge cí mû köny vé nek té zi sét, mely 
sze rint „a szín ház ba já rók több sé ge is mét lô né zô”, 
ily mó don ma gá tól ér te tô dô (s ta lán ép pen ezért 
reflek tá lat lan) ta pasz ta lat ként éli meg a dra ma ti kus 
szö veg, a dra ma ti kus alak és a szí nész in di vi duá lis 
tes té nek új ra hasz no sí tott sá gát.2 A mo dern szín ház -
tu do mány las san húsz éve fog lal ko zik e tény nek 
azok kal a vo nat ko zá sai val, mint az ön nön meg tes -
te sí té seik re em lé kez te tô klasszi ku sok szín re vi te le,3 
vagy a legalább annyi ra drá ma-, mint szín ház el mé -
le ti elô fel te vés, mely nek ér tel mé ben „a szín ház ap -
pa rá tus-jel le ge nem csak az egyes szín re vitt szö ve -

gek re, ha nem a mû nem egé szé re ki hat, és mos tan -
ra a drá mát ma gát is disz po zi tí vum má vál toz tat ta. 
(…) [Olyan me di á lis ’be ren de zés sé’], amely sa ját 
áb rá zo lá si és ész le lé si ha gyo má nyok kal bí ró sa ját 
in téz ménnyel, rész ben rög zí tett szub jek tum po zí -
ciók kal, rész ben sa ját sá gos szub jek tum al ko tó el já -
rá sok kal ren del ke zik.”4 A 48. Ber li ner The a tert ref -
fe nen azon ban nem csak szá mos klasszi kus drá ma, 
ha nem egy ti pi ku san kor társ né met szín há zi disz -
kur zus és a posztd ra ma ti kus szín ház egyik pa ra -
dig ma ti kus alak já nak szá mí tó Chri stoph Schlin -
gen sief 2010-ben le zá rult élet mû vé nek utol só da -
rab ja – pon to sab ban an nak új ra ját szá sa bi zo nyult 
„fi gye lem re mél tó an” né pes „kí sér tet kas tély nak”. 

 
I. 

 

 Aleg na gyobb vá ra ko zás a kô szín ház in téz mé nyes 
ke re tein kí vül ké szült két pro duk ciót elôz  te 
meg. Az 1998-ban ala kult She She Pop ugyan -

azt a gie ße ni Szín ház tu do má nyi In té ze tet vall ja 
alma ma te ré nek, mint a do ku men ta ris ta szín ház 
posztd ra ma ti kus for má ció já nak pa ra dig ma ti kus 
tár su la ta, a Ri mi ni Pro to koll. Te sta ment cí mû elôadá -
su kat el sô sor ban az a tény ro ko nít ja a 2008-ban 
ala pí tott és ön ma gát a tö rök mig rá ció „transz lo ká -
lis szín há za ként” de fi ni á ló Ball haus Naunyst ra ße 
mû he lyé ben ké szült Ver rück tes Blut- tal (a mû sor -
fü zet ér tel mé ben „for ró vér a pu cá ban”),5 hogy a já -
té ko sok ci vil élet tör té ne te és szto ri kat fo lya ma tosan 

1 A ta nul mány megírá sát az Ale xan der von Hum boldt Stif tung ku ta tói ösz tön dí ja és a 81400 szá mú OT KA-p ro jekt tet te le -
he tô vé. Rész le tek ben meg je lent a Re vi zor on li ne kri ti kai fo lyó irat ban. 

2 Mar vin Carl son: The Haun ted Sta ge. The at re as Me mo ry Ma chi ne. Ann Ar bor, The Uni ver sity of Mi chi gan Press, 2001. 63. 
3 Vö.: pél dául Pat ri ce Pa vis: Se mi o tik der The a ter re zep ti on. Tü bin gen, Narr, 1988. 86ff. 
4 Vö.: Beat rix Krics fa lu si: Vom Me tad ra ma zum postd ra ma tis chen The a ter. Spie lar ten der dra ma tis chen Selbst reflexi on im zeit -

genössischen deutschsp ra chi gen Dra ma. Deb re cen, KLTE, 2012. (Ké zi rat); Gi or gio Agam ben: Was ist ein Dis po si tiv? Zürich– Ber -
lin, di a pha nes, 2008.; Jo a chim Pa ech: Über le gun gen zum Dis po si tiv als The o rie me di a ler To pik. Me dien wis sens chaft, 1997/4. 
400–420. 

5 A „Ver rück tes Blut” (vagy „Heißs porn”) a tö rök „de li kan” ki fe je zés tü kör for dí tá sa. A ki fe je zés ma gya rí tá sa Ná do ri Lí dia munkája.
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kom men tá ló klasszi kus szö ve gek össze fo nó dá sa va -
ló ság és fikció vi szo nyá nak fo lya ma tos új ra defi niá -
lá sá ra kény sze rí ti a né zôt.6 Ugyanak kor tü net ér té -
kû, hogy mind két cso port ak kor ka pott meg hí vást 
a Ta lál ko zó ra, ami kor az eu ró pai drá ma iro da lom 
két klasszi ku sá nak se gít sé gé vel pró bál ták meg fel -
dol goz ni a né met közélet egy-egy tár sa dal mi fe -
szült sé gek kel ter hes prob lé má ját. 

A hét ta gú „per for mansz- kol lek tí va” elôadá sa 
Shakes peare Lear ki rá lyá nak szö ve gét, há rom játé -
kos édes ap ját és há rom szü lô-gyer mek kap cso la tot 
te kint olyan do ku men tum nak, amely nek szín re vi -
te le ré vén megért he tô vé és megél he tô vé vá lik az a 
je len ség, amely az öre ge dô eu ró pai tár sa dal mak 
szá má ra az idôs ko rúak gon do zá sá ra kiala kí tott 
bizto sí tás koc ká za ti té nye zôi ben ar ti ku lá ló dik. Ily 
módon a Te sta ment egy fe lôl va ló sá gos zsong lôr mu -
tat vány, amely tö re dé kek for má já ban vil lant ja fel a 
drá ma ka no ni zált ol va sa tai nak sok szí nû sé gét. A kive -
tí tôn lát ha tó Shakes peare-szö veg filccel alá hú zott, 
felolva  sott átírt, át hú zott, majd is mét kiemelt szó -
szer ke ze teit, mon da tait vagy épp szi tuá ció ját a há -
rom élet tör té net vélt és va lós sé rel mei nek il letve 
örö mei nek te ma ti zá lá sa szó lal tat ja meg. Lear száz -
fôs kí sé re te pél dául hol a több száz kö te tes csa lá di 
könyv tár el he lye zé sé nek írás ve tí tô se gít sé gé vel 
szem lél te tett lak be ren de zé si prob lé má ja ként, hol a 
gon do zó ma gán éle tét (pél dául ét ke zé si szo ká sait) 
egy re el vi sel he tet le neb bül meg ha tá ro zó be teg sé gek 
szenv te len leírá sa ré vén, hol pe dig a nyug dí jas fizi -
kus ön be csü lé sét ga ran tá ló szer szá mok és szak -
folyó  ira tok for má já ban ölt tes tet és nyer ér tel met. 
A há rom or szág rész kö zöt ti mi nô sé gi kü lönb ség 
dra ma tur giai je len tô sé gé re az a szá mí tás vi lá gít rá, 
mely nek so rán a még ha ja don lány örök ség formájá -
ban tart igényt an nak a sze re tet nek az árá ra, amely -
lyel a házi bé bi csôsz sze re pét el lá tó ap ja az uno kákat 
vi lág ra ho zó test vé reit hal moz ta el. Vagyis „A Leart 
kö vetô ge ne rá ció vál tás el ké sett elô ké szüle tei” során 
azért hasz no sul nak új ra a Shakes peare-da rab ér tel -
mezé sei, hogy az elôadás akut vol tá ban mu tas son 
rá egy na gyon is élet- és test sza gú prob lé má ra. 

A tár su lat ed di gi leg si ke re sebb elôadá sa azonban 
még sem az in tel lek tuá li san le nyû gö zô her me neu ti -
kai tel je sít mény, ha nem a teat ra li tás me di a li tá sá nak 

ön reflexi ó ja ré vén vált ki na gyon erôs ér zel me ket, 
s szó lal tat ja meg a Shakes peare-szö veg so rait: „E sú -
lyos idôk nek meg kell fe lel nünk: ne illem vezes  sen, 
csakis a lel künk”.7 A já té ko sok és a né zôk között 
mû kö dô fe ed- back sza lag au to poé zi sé vel (Fis cher-
 Lich te) foly ta tott kí sér le te zés re ezút tal nem ide gen 
te rek ben (tá bor tûz, lab da ház, gyer tya fény),8 ha nem 
egy olyan mû vi-mû vé szi idô tér ben ke rül sor, amely -
nek fa lai co unt ry- da lok ból, Frank és Nancy Si nat -
ra So me thing Stu pid cí mû szá má ból, a rend sze re sen 
is mét lô dô giccs- ko re o gráfiából, az apa-lány kap cso -
la tok tech ni kai lag sok szo ro sí tott el be szé lé sei bôl 
vagy épp an nak az idôs test nek a mo no lóg já ból épül 
fel (majd om lik össze), amely fél mez te len re vet kôz -
ve ele ve ní ti fel hí res gyer me ké nek a szín ház ról val -
lott, az övé vel ra di ká li san összeegyez tet he tet len, ám 
sze re tet bôl mégis el vi selt el kép zelé sét s an nak rá 
gya ko rolt ha tá sát. S az elô ször kimon dott, ám pár -
hu za mos mo no ló gok for má já ban a kö zön ség szá -
má ra akusz ti kai lag ért he tet len sé rel mek köl csö nös 
meg bo csá tá sát egy monu men tá lis élô kép zár ja: a két 
kü lön bö zô nem ze dék hez tar to zó já té ko sok egy más -
ba ka pasz kod va fek sze nek, hogy a jel zet ten szín pa -
di ha lál ban ki bé kül ve vál ja nak ké pes sé Cor dé li á val 
együtt „hall gat ni” és „sze ret ni”. 

Jó val egy sí kúbb, ám nem ke vés bé pon tos az a 
Jens Hill je ne vé vel fém jel zett dra ma tur giai mun ka, 
amely egy más ho ri zont já ból mu tat ja be az em ber 
esz té ti kai ne ve lé sé nek schil le ri kon cep ció ját és a 
kor társ né met va ló ság egyik legége tôbb kér dé sét: 
a tö rök és arab be ván dor lók gyer me kei nek in teg -
rá ció ját. A Je an- Paul Li lien feld for ga tó köny vé bôl 
ké szült Nur kan Er pu lat- ren de zés egy drá ma pe da -
gó giai pro jekt tör té ne te: a kez dô ta nár nô nek, aki a 
poszt mi gráns ka ma szok egyé ni és kö zös sé gi prob -
lé máit a Ha ra miák se gít sé gé vel kí ván ja fel dol gozni, 
vé let le nül a ke zé be ke rül egyik tö ké le te sen ke zel -
he tet len ta nít vá nyá nak pisz to lya, s a rá juk sze gezett 
re vol ver ha tá sa alatt az osz tály dol goz ni kezd, az 
in di vi duá lis és in ter per szo ná lis prob lé mák alap ján 
ki vá lasz tott dra ma ti kus szi tuá ciók sze re pei pe dig 
a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben meg tes te sül nek. 
Nem meg le pô, hogy az erô sen po li ti kus né met szín -
há zi kri ti ka az elôadást Thi lo Sar ra zin Deutsch land 
schafft sich ab (Né metor szág fel szá mol ja ön ma gát) 

6 A Ri mi ni Pro to koll Wal len stein cí mû elôadá sá nak ilye tén elem zé sét lásd Eri ka Fis cher- Lich te: Szín ház és rí tus. The at ron, 
2007/1–2. 3–12. ford. Kiss Gab riel la. 

7 A Lear ki rály szö ve gét Ná das dy Ádám for dí tá sá ban idéz zük. 
8 Pél dául What’s wrong? (it’s okey), 2003; Wa rum tanzt ihr nicht?, 2004.
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cí mû köny vé nek kri ti ká ja ként ol vas sa,9 s a né met 
ok ta tás- és igaz ság ügy te he tet len sé gé nek okait s a 
to le ran cia ke ret fel té te leit ku tat ja. Ez a kér dés ho ri -
zont a ren de zés dra ma tur giai cso mó pont jai nak te -
ma ti kus szer ke ze té re irá nyít ja a fi gyel met. A tar kó -
ra tett kéz zel a föl dön fek vô s tes ti leg-lel ki leg meg -
alá zott ka ma szok szá já ból ugyanis min dig ak kor és 
úgy hang za nak el a Karl, Franz és Amá lia lá za dá -
sá hoz elen ged he tet len ön be csü lést, il let ve a be csü -
let gyil kos ság hoz szük sé ges fer di nán di és luj zai el -
tö kélt sé get ér ték ként té te le zô so rok, ami kor egy -
ér tel mû vé vá lik: a fej ken dôt len osz tály társ nô jét lép -
ten nyo mon le kur vá zó ka masz egy ne mi szer vét 
pó zo lás ból vé res re va ka ró ál- ma csó, a po ten ciá lis 
ter ro ris ta egy tár sa ál tal rend sze re sen megerô sza -
kolt kurd me ne kült, a tan te rem kis vi lá gát dü hön -
gô vé vál toz ta tó osz tály kö zös ség pe dig épp ar ra kép -
te len, ami vel Kir sten Hei sig Das En de der Ge duld 
(A tü re lem vé ge) cí mû köny ve sze rint a tö rök és 
arab bû nö zôk fe nye ge tik a bí ró kat: „Sza rok Né met -
or szág ra. Te annyit sem érsz, mint a kosz a ci pôm 
tal pán. Ha lott vagy.”10 

A szín re vitt dra ma ti kus szi tuá ciók lé lek ta ni lag 
mo ti vált pil la na tait azon ban az elôadás ma ró iró -
niá ja lep le zi le: kény szer és fe nye ge tett ség szül te 
„hi te les sé gük” teát rá lis konst ruk ció, az el hang zó 
sar ra zi ni il let ve schil le ri té zi sek pe dig kli sék és frá -
zi sok, ame lyek je len tés tar tal mát há rom szét lôtt 
pisz toly tár dör re né sei, kó rus ban éne kelt né met 
nép da lok és egy, a ját szók fe je fö lött le be gô s ma -
gá tól moz gó bil len tyûk kel fel sze relt zon go ra tesz 
zá ró jel be. En nek emb lé má ja a sze re pét rém ál maink 
an ti-pe da gó gu sá nak esz köz tá rá ból felépí tô s az 
ideg összeom lást széztíz per cen át ka ri kí ro zó ta nár -
nô-a la kí tás, aki rôl csak a tör té net vé gén de rül ki, 
hogy szár ma zá sá ra néz ve ugyanúgy tö rök, mint a 
szín pa di ala kot ját szó szí nész nô. S ami kor vé gül a 
már tá vo zó szí né szek ci vil ön ma gát pre zen tá ló 
egyike sze ge zi tár sai ra a re vol vert, s mint Fran zErol -
Kurd Moo rAfsin ve ti fel az ál ta la ját szott sze re pet 
megerô sza ko ló pisz toly tu laj do nos fe let ti (de mok -
ra ti kus úton le sza va zott s az erô sza kel le nes ség je -
gyé ben eluta sí tott) ön bí rás ko dás le he tô sé gét, akkor 
a szín há zi rep re zen tá ció szer ke ze té nek ön reflexiója 
ad ér tel met a Le ve lek az em ber esz té ti kai ne ve lé sé rôl 

egyik kulcs mon da tá nak, mely sze rint „az em ber 
csak ak kor iga zán em ber, ha ját szik”.11 

 
II. 

 

 Akul tu rá lis élet olyan ese mé nyei, mint a ta lál -
ko zók vagy kon fe ren ciák, ak kor bi zo nyul nak 
si ke res nek, ha az adott idô ben és tér ben képe -

sek meg vál toz tat ni és struk tu rál ni a fi gyel mün ket. 
A 2011-es The a tert ref fen né zôi szá má ra megada -
tott az a le he tô ség, hogy egy egé szen kor társ da rab 
ha tá sa alatt áll va ta pasz tal ják meg az eu ró pai dra -
ma ti kus ká non szí ne vál to zá sát. Tho mas Bern hard 
is me rôi szá má ra nem is me ret len a „füg gô be széd” 
ol va sá sá nak füg gô ség hez ve ze tô ha tás me cha niz mu -
sa. Hasz ná la ta ak kor ja va solt, ha ér zé kel tet ni akar -
juk az idé zett té ma, gon do lat igaz ság ér té ké vel 
szem be ni bi zal mat lan sá gun kat, il let ve hang sú lyoz -
ni akar juk tár gyi la gos sá gun kat. A Die Be tei lig ten 
(Részt ve vôk), amely pár hu za mo san ké szült a cse -
lek mény ala nyá nak és tár gyá nak, a tíz éve sen el ra -
bolt és nyolc éven át fog va tar tott, majd mé dia-
szen zá ció vá vált Na tas cha Kam pusch au to bi o -
gráfiájá val,12 mintegy megin do kol ja, hogy miért a 
saj tó nyelv sa ját ja ez az egye nes be széd el len té té nek 
szá mí tó nyelv ta ni je len ség. A „kö zön ség gya lá zás”, 
a „sa ját fé szek be pisz kí tás” és az „önagyon be szé lés” 
oszt rák ha gyo má nyát kö ve tô Kath rin Rögg la 
ugyanis úgy mu tat ja be a mé dia nyil vá nos sá gá ban 
nai van bí zó fiatal lány „be ke be le zé sé be” tor kol ló s 
„má so dik el tû né sé hez” ve ze tô fo lya ma tot, hogy az 
eset hat részt ve vô jét a dra ma ti kus alak ként meg 
nem je le nô fô sze rep lô nyel vi fe lü le te ként [Sprach -
fläche] de fi ni ál ja. 

A tá vol ság tar tás nak ezt az (el)hang zó for má ban 
még a né met anya nyel vûek szá má ra is fá rasz tó szö -
veg vi lá gát az ôs be mu ta tó egy, a szín há zi idé zés rôl 
írt ta nul mány for má já ban vi szi szín re, amely nek ke -
re tét egy pro ló gus ként elôadott Grimm-me se alkotja. 
En nek be fe je zé se ugyanis ar ra a tény re irányít ja a 
fi gyel met, hogy Pi ros ka bi zony 3096 napot töl tött 
a far kas gyom rá ban. Ste fan Bach mann ren de zé se 
ugyan az zal a pre ci zi tás sal tob zó dik kul tu  rá lis tudá -
sunk leg nép sze rûbb alap ké pei ben, mint ami lyen 
tu da to san vá lik a ma ni pu lá ció tár gyá vá a Kam -

19 Thi lo Sar ra zin: Deutsch land schafft sich ab. Wie wir un ser Land aufs Spiel se tzen?. Mün chen, DVA Ver lag, 2010. 
10 Kir sten Hei sig: Das En de der Ge duld. Kon se qu ent ge gen ju gend li che Ge walt tä ter. Frei burg, Ver lag Her der, 2010. 186. 
11 Fried rich Schil ler: Le ve lek az em ber esz té ti kai ne ve lé sé rôl. In. Fried rich Schil ler Vá lo ga tott esz té ti kai írá sai. Bu da pest, Magyar 

He li kon, 1960. ford. Szé kely An dor né. 
12 Na tas cha Kam pusch: 3096 Ta ge. Ber lin, List, 2010.

101



pusch-sz to ri.13 A bé csi Aka de mie the a ter idô te rében 
kér lel he tet len já ték fo lyik be fo ga dói szokás  rend -
jeink kel: Fal co Je anny cí mû slá ge ré nek há zi bu lis 
múl tun kat felidé zô ze né jét a „te het sé ges -ám- be csô -
dölt -u tán pót lás” ne vû alak ka ra o ke já ban kísér teties -
sé vá ló szö veg te szi zá ró jel be. A mu zsi ka hang  jai -
nak ki ve tí tett ké pei ál tal elô hí vott édes ké sen va sár -
na pi em lé ke ket We stern ha gen „Frei heit, Frei heit” 
cí mû szá mát ének lô és pont hú zón épp a gyer me -
keit síp jel zés sel szó lí tó von Trapp ka pi tány elôtt 
evic ké lô SS-tiszt mo no lóg ja he lye zi fé le lem mel teli 
di men zió ba. S a tes ti va ló juk kal pár hu za mo san sok -
szor élô fel vé tel rôl is lát ha tó „pszeu do pszi cho ló -
gus” vagy „na gyon- sze ret nék -új sá gí ró” ver bá lis ag -
resszió já nak kö szön he tôen a hor ror-, jeti-, zom bi- 
és Ta ran ti no-filmek meg tes te sült szte reo tí piái nak 
né zô je ként egy, már-már fi zi kai rosszul lét hez ve -
ze tô esz té ti kai ta pasz ta lat ré sze sei vé kell vál nunk. 

Ez a rend kí vül szub ver zív ese mé ny (il let ve a She 
She Pop Shakes peare-rel foly ta tott pár be szé dé nek 
élénk em lé ke) hoz za lét re azt a ho ri zon tot, amelybôl 
a szín há zi em lé ke zet ér tel me zé sek kel te li „kí sér tet -
kas té lyai nak” lát juk a 2011-es Ta lál ko zó Ib sen-, 
Cse hov- és Ar thur Mil ler-ren de zé seit. A Nóra, a 
Cse resz nyés kert és Az ügy nök ha lá la ka no ni zált olva -
sa tai nak egyik köz is mer ten kö zös ne ve zô je, hogy 
az élet ha zug sá go kon ala pu ló pol gá ri csa lád ban fel -
nö vô gye re kek ho ri zont já ból (is) ér zé kel te tik az indi -
vi duá lis ön meg va ló sí tás ba ve tett hit tö ré keny ségét.14 
Tü net ér té kû, hogy Her bert Fritsch „ba ba szo bá já -
ban” meg sem je len nek a Tor wald gye re kek, Ka rin 
Hen kel fe ke te ho mok kal be szórt szín pa dán Firsz 
ki vé te lé vel min den ki egy korú, Ste fan Pu cher Willy 
Lo man jé re pe dig pon to san ugyanolyan mó don és 
mér ték ben te lep szik nagy báty ja há rom vá szon ra 
ki ve tí tett élô fel vé te le, mint Biff re és Hap py i re saját 
ap juk (te at)reá lis és vir tuá lis lé te. Az eu ró pai re per -
toá rok vissza té rô da rab jai nak ober hau se ni, köl ni 
és zü ri chi elôadá sai ott kez dôd nek, ahol vég zôdnek: 
a szö ve gek utol só és hang sú lyo san meg vál toz ta tott 
dra ma ti kus mo men tu mai nál. A sza do- ma zo budoár -
ban fér jé tôl un do ro dó, sze xuá lis tárgy ként létezô 
Nó ra meg sem ér te né az 1974-es Elf ri de Je li nek -i 
kér dést (Mi tör tént, miu tán Nó ra el hagy ta fér jét vagy 
a Tár sa sá gok tá ma szai), és ide gen ként pil lan ta na 
Tho mas Oster mei er férj- és apa gyil ko sá ra (2002). 

Miu tán me cha ni ku san igen nel és nem mel vá la szol 
a szín pad ról már rég tá vo zó Tor wald kér dé sei re, 
ma ga elé nézve csak annyit mond: „már nem sze -
ret lek”. Ra nyevsz ka ja a cir ku szi ván dor tár su lat ként 
ér ke zô, majd tá vo zó fel lé pôk egyi ke ként ro han gál 
föl és alá, mi köz ben gé pe sen ha dar ja Trofimov 
mon da tát: „Kö szön tünk, új élet!”. Willy Lo man pe -
dig a zü ri chi tár su lat ból ál ló ze ne kar éne ke se ként 
ad ja elô a The Vel vet Un der gro und „I’m set free” 
cí mû szá mát. Ily mó don vi szont lát juk ugyan a vá -
gyak és ál mok sem mi vé vá lá sá nak tör té ne teit, ám 
mi vel mind há rom ren de zôi ol va sat a szín pa di rea -
liz mus for ma nyel vé tôl „ide gen” mû faj sza bá lyai sze -
rint mû kö dik, a szem be sü lés és a le szá mo lás meg -
rá zó fo lya ma ta he lyett egy-egy meg vál toz tat ha tat -
lan ál la pot ér ze lem men tes mo dell je néz vissza ránk. 

A Her bert Fritsch -i at mosz fé rát tö ké le te sen ér -
zé kel te ti az elôadást mintegy új ra ját szó taps rend: 
a Bar bie ba bák mû anyag fel sô ru há za tát idé zô baby -
 doll- ba öl töz te tett és az elôadást mintegy vé gig ba -
let to zó Pu muk li- fe jû Nó ra kö rül és az im már jó ideje 
lán gok ban ál ló neon zöld pa pun dek li ka rá csony fa 
elôtt a Fran ken stein-filmek alak jai kö röz nek, miköz -
ben vég te le ní tett fel vé tel rôl szól Hitch cock Verti go 
cí mû filmjé nek ze né je. Hel mer be cé zé sei a szó leg -
szo ro sabb ér tel mé ben meg tes te sül nek: spicc-ci pô -
ben ug rá ló-szál ló „mó kus ka”, „pa csir ta” vagy „pré -
da ma dár”, aki lesz bi kus csók ban forr össze a fér jét 
azon nal meg kí vá nó és a Mar nie fô sze rep lô jé nek öl -
töz te tett Lin dé né vel, fe ne két rend sze re sen el pá hol -
ják, tor kos ko dá sa pe dig olyan hang mo du lá ció val 
kí sért moz gás szín há zi pro duk ció, amely nek alap -
ele meit az orá lis szex száj moz du la ta, a por nófilmek 
nôi mu ta tó uj jai nak ko re o gráfiája, a bu lé mi á sok há -
nyá sá nak és hány ta tá sá nak szte reo tip ké pe és hang -
zá sa, a ta ran tel la-je le net ben pe dig a sze xi fe hér ne -
mû be búj ta tott pró ba ba ba-pó zok al kot ják. S mi vel 
az egyér tel mûen szó ra koz ta tó elôadás szü net nélkül 
mindössze százöt per cig tart, a fe szí tett tem pó biz -
to sít ja, hogy ne un juk meg a szín re vi te li stra té giák -
nak az el sô tíz perc ben át lát ha tó rend jét. 

Ka rin Hen kel százharminc per ces ren de zé se 
ugyan ilyen egyér tel mûen jel zi a Cse hov-drá ma 
szceni  kai ol vasa tá nak fô koor di ná táit. A bir tok ra ér -
kezô ven dé geket, il let ve a csa lád tag jait kü lön bö zô 
és a leg  vá rat lanabb pil la nat ban be mu ta tott cir ku szi 

13 Vö.: „aki eze ket az egyé ni és tár sa dal mi va ló sá gun kat át ha tó ké pe ket nem ké pes kü lön le ges sé gük ben és erô tel jes sé gük -
ben át lát ni, an nak (át lát ha tat lan fé nyük ben süt ké rez ve) egy éle ten át úgy kell tán col nia, ahogy azok fü tyül nek”. Wolf -
gang Welsch: Äst he tis ches Den ken. Stutt gart, Rec lam, 1998. 34. 

14 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: A drá ma tör té ne te. Pécs, Je len kor, 2001.

102



mutat vá nyok (ci gány ke rék, spár ga, bo hóc tré fa, 
erômûvész) de fi niál ják. Ily mó don mintegy meg -
sok szo ro zó dik és az alak ér tel me zés kö zös vo ná sá -
vá válik az az erede tileg Sar lot ta Iva nov na ak cióit 
meg hatá ro zó dra ma turgiai kép let, amely bû vész -
trük kök kel el len pon toz za Lopa hin nak és Var já nak 
a csôd elke rü lé sét szol gáló prak ti kus megol dá sait. 
Az ily módon egy di menziós sá vá ló ala kok mel lett 
Firsz né ma sága válik fô szerep lô vé. Az idôs szol gá -
nak a cse resz nye lekvárra és gaz dá ja meg hû lé sé re 
vo nat ko zó mon da tait vagy Ra nyevsz ka ja vagy Ga -
jev han go sít ja fel, mely nek követ kez té ben a szí né -
szi moz gás funk ció já ra irányul a fi gye lem. Az idôs 
szol gát ugyanis, akit az elôadás ele jén az em lé ke zés 
tár su la ti élô ké pek ben meg mere ve dô pil la na tai nak 
te ret adó for gó pó dium bein dítá sa de fi ni ál, az 
elôadás vé gén a doboz  szín pad fel sô sík ja nyom ja 
agyon, me lyet egy, a peep  show-k fény rek lám jait 
idé zô égôk bôl ki ra kott cse resz nye vi rág dí szít. Ily 
mó don a nár ciz mus (Gajev), a neu raszténia (Ljuba), 
a kö zön sé ges ség (Var ja és Lo pa hin), az osto ba nai -
vi tás (Ánya), az ön zés (Jasa) ka ri ka tú rái azért és úgy 
ka va rog nak a köl ni Schau spiel haus nagy- és kis -
szín pa dán, hogy a mû sor fü zet ben ol vas ha tó Heiner 
Mül ler-té zis he lyett („az em lé ke zés a szub jek tum 
vég sô bás tyá ja”) Guy Debord de fi ní ci ó ját iga zol ják: 
„a spek tá ku lum a le lán colt mo dern tár sa da lom vég -
sô so ron az al vás utá ni vá gyat ki fe je zô rém ál ma”.15 

A szí né szi test élet te li sé gé nek és di gi ta li zál ha tó -
sá gá nak le he tô sé gei vel rend sze re sen ját szó Ste fan 
Pu cher az ame ri kai filmgyár tás és te le ví zió zás hôs -
ko rá nak kli séi ré vén ôr zi az ame ri kai álom rossz ál -
mát. A sváj ci elôadás fel tû nô hosszát ta lán egy, a 
ren de zés for ma nyel vét meg ha tá ro zó el len tét magya -
ráz hat ja. A rea lis ta szí né szi já ték nak kö szön he tôen 
min den to váb bi nél kül vé gig néz het jük Az ügy nök 
ha lá lá nak fel han go sí tott szö ve gét. Az olyan pszicholó -
giai prob lé mák azon ban, mint a mun ka ál ta li önde -
fi ní ció vagy a gyer me kek kel szem ben tá masz tott szü -
 lôi el vá rá sok, a hosszan el nyú ló tég la lap ala kú játék -
 tér ben egy há rom ké per nyô vel ha tá rolt, hi per realista 
rek vi zi tu mok ins tal lá ció ja ként be ren de zett, szi mul -
tán szín pad kép kon tex tu sá ban te at ra li zá lód nak. 
A kvá zi-bel sô mo no ló gok nak he lyet adó hatal mas 
sakk táb la két ol da lán ját szó dó mik ro szi tuá ció kat 
élô ben is köz ve tí tik, s a szín pa di tör té né sek feke te-
fe hér má sá nak né zô je ként a Ca sab lan ca vá gá sait 
vagy a há ziasszony ba ol tott Mon roe-tí pu sú nô ideál 

kel tet te be nyo má sain kat is mer het jük fel. Az el foj -
tott-el hall ga tott prob lé mák ki tö ré se kor vi szont 
három ki ve tí tôn kö zel rôl lát juk a szí né szek mi miká -
ját, ami ugyanúgy rá ne he ze dik az élô szí né szi testek -
re, mint a Ra di al sy stem kert jé ben ré pát ül te tô Willy 
Lo man élô- vagy a nézô  tér re be gu ru ló álom au tó be -
ját szott fel vé te le. S bár a szín pa di il let ve szín pa don 
kí vü li tör té né sek tech ni kai sok szo ro sí tá sa ré vén min -
 dig is lát ha tóak az Ar thur Mil ler-szö veg vi lág sze rû 
rep re zen tá ció ján hú zó dó re pe dé sek, a Ta lálko zónak 
ez az elôadá sa azok tet szé sét nyer te el, akik a mûsor -
fü  zet ben olvas  ha tó pszi cho te ra peu tá val foly ta tott be -
szél ge tés kér dé sei re és vá la szai ra vol tak kí váncsiak. 

 
 

II I. 
 

 ABer li ner The a tert ref fe nen részt ve vôk há rom féle 
anya gi elis me rés ben ré sze sül het nek. A 3sat 
„mû vé szi leg le gin no va tí vabb” ren de zés nek járó 

s idén „posz tu musz” dí ját a Via In tol le ran za II cí mû 
elôadás ré vén a „né met és a nem zet kö zi per for -
mansz- kul tú ra 2010 au gusz tu sá ban el hunyt mo -
tor ja” kap ta. „Chri stoph Schlin gen sief min dig is 
élel mi szer gya nánt fo gyasz tot ta a mû vé sze tet. A 3sat 
kez det tôl fog va in ten zív fi gye lem mel kí sér te a mun -
ká ját. Örü lök, hogy a díj en nek a foly ta tá sá ban is 
se gít het.”16 A tíz ezer eu ró ér té kû elis me rést a per -
for mer öz ve gyé nek át nyúj tó Da niel Fied ler sza vai 
azért in do kol ták meg pon to san a zsû ri dön té sét, 
mert je lez ték: több szem pont ból is kö rül le het járni 
azt a kér dést, hogy miért és mennyi ben te kint he tô 
„kiemel ke dô mû vé szi tel je sít mény nek” a ber li ni 
Talál  ko zót le zá ró Via In tol le ran za II. 

A She She Pop és a Ball haus Naunyst ras se do -
ku men ta ris ta szín há zá hoz ha son lóan Schlin gen sief 
utol só be fe je zett mun ká ja is olyan prob lé má val fog -
lal ko zik, ame lyet több disz kur zus is (köz tük a bio -
e ti ka, a ma kro köz gaz da ság tan, az Eu ró pa-ta nul má -
nyok, a men ta li tás tör té net és a szín ház tu do mány) 
a ma gáé nak vall hat. Kö vet ke zés képp az elôadás 
nézô jén mú lik, hogy mi ben je lö li meg Lu i gi No no 
In tol le ran ze 1960 cí mû ope rá já nak ih le té sé re ké -
szült, Brüsszel ben még a ren de zô per for me ri közre -
 mû kö dé sé vel be mu ta tott, Ber lin ben pe dig két szer 
„új ra ját szott” mû té má ját. 

A kri ti kák, a prog ram fü zet és Schlin gen sief meg -
nyi lat ko zá sai alap ján a Bur ki na Fa só ban ala pí tott 

15 Guy De bord: A spek tá ku lum tár sa dal ma. Bu da pest, Ba las si, 2006. 14. ford. Er hardt Mik lós. 
16 http://www.3sat. de/pa ge/?so ur ce=/the a ter/154361/in dex.html (le töl tés dá tu ma: 2011. 05. 24.)
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„Opern dorf Af ri ká ban” fo lyó mun ka szín há zi analí -
zi se a mû vé szet po li ti kai ha té kony sá gá nak eu ró pai 
mí to szát vizs gál ja (felül). Ez eset ben a rassziz mus, 
az in to le ran cia és az ál la mi beavat ko zás erô sza kossá -
ga el le ni po li ti ka ál lás fog la lás ként ka no ni zált Nono -
o pe ra (be mu ta tá sa után öt ven év vel) az aláb bi két 
kér dés meg fo gal ma zá sát ins pi rál ja: „Van-e még je -
len té se az af ri kai kon ti nen sen an nak a szó nak, hogy 
’in to le ran cia’?”, il let ve „Rá kos sej tek ál tal pusz tu ló 
tes te men kí vül mi vel is se gé lyez het ném az af ri kaia -
kat?”. A L’In fer no 1911-ben for ga tott és a fé lig el hú -
zott át lát szó füg göny re ve tí tett, fe ke te-fe hér film -
kockái elôtt el hang zó utób bi mon dat a po kol dantei 
kö rei nek la kói ré vén he lye zi az is mert fo u cault -i jós -
lat ho ri zont já ba a fe ke te éne ke sek és tán co sok vér -
bô pro duk cióit: „[a sa ját tö ké le te sít he tô sé gé ben bízó 
eu ró pai kul túr]em ber úgy el tû nik, akár a ten ger -
par ti fö veny be raj zolt arc”.17 S a Via In to le ran za II 
az ope ra mû fa já nak se gít sé gé vel reflek tál a „ke vésbé 
tö ké le tes nek” az e hit ré szét ké pe zô ki re kesz té sé re. 

Schlin gen sief Af ri ka-pro jekt jé nek kon cep ció ját 
jel zô fo ga lom ér tel mé ben ugyanis ez az eu ró pai kul -
tú ra ön tu dat ra éb re dé sé vel egy idôs mû vé szi kép -
zôd mény „csak egy ter mé sze tes kör for gás ba ágya -
zód va le het po li ti kai lag és tár sa dal mi lag is ha té -
kony”.18 Az em bert pró bá ló ka taszt ró fák kö ze pette 
ének lô, tán co ló, sa ját ke zük kel há zat épí tô af ri kaiak 
és az egy emb le ma ti kus be teg ség gel a cse le ked ni 
aka rás ré vén együtt él ni ké pes eu ró pai ta lál ko zá sa 
len ne ar ra hi va tott, hogy szí né rôl és visszá já ról is 
ér zé kel tes se az eu ró pai „kul túr- kó dex” aláb bi té ziseit: 
„a sze re tet ha tár ta lan; a mû vé szet ben a pusz tu lás 
ölt for mát; az élet pe dig az, ami nem si ke rül”. A fehér 
bô rû sze rep lôk szá má ra ez a rend kí vü li (s az elôadás -
 szö veg ben pon to san te ma ti zált) anya gi, szer ve zési, 
nyel vi és egész ség ügyi ne héz sé gek okán több ször 
csak nem meg hiú sult ta lál ko zás nak az a tét je, hogy 
meg ta lál ják azt a „dal la mot”, amely csak ak kor defi -
ni ál ja és mu tat ja él he tô nek sa ját hely zetü ket, ha 
„kö zös” az af ri kaia ké val. E lét fon tos sá gú cse lek vés -
kény szer ered mé nye ként azon ban 2010-ben már 
nem épül fel A ben nem élô ide gen tôl va ló fé le lem teátrá -
lis zá ró je lek be tett ön ké pek kel dí szí tett temp lo ma 

(2009),19 ha nem épp a so ha meg nem szü le tett közös 
dal lam el ke se re dett ke re sé sé nek kép te len sé ge válik 
az imp ro vi zá ciók alap já vá, hogy a vé gén (ta lán megol -
 dás ként) min den fi gye lem a bur ki na i ak nak a közön -
 ség megéne kel te té sé vel vég zô dô show-já ra irányuljon. 

Míg a Via In to lern za II ber li ni elôadá sa már más -
nap rend kí vül pro duk tív nak bi zo nyult a fô vá ros -
ban fo lyó in ter kul tu rá lis ku ta tá sok szá má ra, és to -
váb bi ado má nyok kal se gí tet te a mû vé szet pe da gó -
giai pro jek tet, ad dig ha tal mas csa ló dást oko zott 
azok nak a né zôk nek, akik Chri stoph Schlin gen sief 
per for man sza i nak is mer té ben el sô sor ban ar ra vol -
tak kí ván csiak, hogy az egy év vel ezelôt ti be mu ta -
tó új ra ját szá sa mit kezd a per for mer tes ti je len lé té -
nek saj ná la to san szük ség sze rû hiá nyá val.20 Ez az 
el vá rás azért is em lí tés re mél tó, mert au to ma ti kusan 
an nak a „Re e nact ment” ne vû je len ség nek a horizont -
 já ba he lye zi a Schlin gen sief -e lô a dás ér tel me zé sét, 
amely a hat va nas-het ve nes évek neoavant gárd per -
for man sza i nak szín ház tör té net té írá sá val fog lal ko -
zik. A The a tert ref fe nen (a Schlin gen sief -al te re gó -
ként már több ször já ték ba ho zott) Ste fan Ko los ko 
tes te sí tet te meg az Open dorf pro jekt lé tét és lé nye -
gét: a szín há zi saj tó és szak ma pro mi nens kép vi se -
lôi nek né zôi je len lé té ben ját szot ta az adott elôadást 
és a sa ját élet hely ze tét nar rá ló s tíz hó nap ja még élô 
„klasszi kust”. Ez a tény rend kí vül iz gal mas kér dé -
sek kel gaz da gít hat ta vol na azt az egy re bô vü lô szak -
iro dal mat, amely Ma ri na Abra mo vic – töb bek kö -
zött sa ját 1975-ös mun ká ját is új ra ját szó – Se vens 
Ea sy Pe a ces (2005) il let ve – a Night sea Cros sing soro -
zat új ra ját szá sa ként is ért he tô – The Ar tis is Pre sent 
(2010) cí mû vál lal ko zá sai kap csán ol vas ha tó.21 Mi -
vel azon ban a hiány szín re vi te le ki me rült a szí nész 
és a „Via In to le ran za II Schlin gen sie fe” ne vû sze rep 
nem-a zo nos sá gá nak na gyon egy sze rû ver bá lis jel -
zé sé ben, ez az el vá rás nem tel je sült. Kö vet ke zés -
képp a 48. Ber li ni Szín há zi Ta lál ko zó utol só elôadása 
jog gal mond hat ma gáé nak egy olyan dí jat, amely -
nek lét re ho zó ja (egy te le ví ziós csa tor na) szá má ra 
nem is le het feladat a szín há zi elôadás élet te li sé gé -
nek il let ve a né zô és a já té kos kö zöt ti vi szony ki -
szá mít ha tat lan sá gá nak do ku men tá ció ja.

17 Mi chael Fo u cault: A sza vak és a dol gok. Bu da pest, Osi ris, 2000. 432. ford. Rom há nyi Tö rök Gá bor. 
18 Az idé ze tek a pro duk ció hi va ta los mû sor fü ze té ben ta lál ha tók. 
19 Vö.: Kiss Gab riel la: Ho gyan tes te sül meg a szí nész tes te? Gon do la tok egy kulcs fi gu ra gyá va sá gá ról és a sze rep kör szín -

házi em lé ke ze té rôl. He li kon, 2011/1–2. 158–160. 
20 Vö.: Eri ka Fis cher- Lich te: A per for ma ti vi tás esz té ti ká ja. Bu da pest, Ba las si, 2009. 61–64. ford. Kiss Gab riel la. 
21 Vö.: Phi lip Aus lan der: The Per for ma ti vity of Per for man ce Do cu men ta ti on. Jo ur nal of Per for man ce and Art, 2006/9. 2–5.; 

Kiss Gab riel la: A magyar színházi hagyomány nevetô arca: pillanatfelvétlek. Budapest, Balassi, 2011. 201–221.
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