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DAVID SHOEMAKER

HOLSTEBRÓI JELENTÉS
A TALABOT AZ ODIN TEATRETBEN
A Talabot cselekményét váratlan irányváltozások jellemzik, a szöveg lineáris menete megmegszakad; a kompozíció montázsra és két
vagy több egyidejű akció egymásba fonódására
épül. „A szöveg - ahogy Barba mondja - olyan,
mint a szél, amely egy bizonyos irányba fúj. Az
előadás széllel szemben, ellentétes irányba
hajózik. De a mozgatóerő akkor is a szél
marad."

Hivatkozási pontok
Mielőtt magával a Talabottal foglalkoznánk, helyezzük el a maga kontextusában. Barba a
műsorfüzetben négy hivatkozási pontot jelöl
meg: egy oldalt Craig commedia dell'arteesszéjéből; magát a „Talabot" szót; Kirsten
Hastrup Az irreális kihívása című esszéjét; és B.
S. lngemann dán költő zsoltárját, amely
vezérmotívumként nyitja és zárja az előadást.
Barba szerint a kortárs szerzők félreértelmezték a commedia dell'artét: úgy állították be,
mint sztereotip maszkos figurák seregletét, akik
rögtönzött szkeccseket tömnek meg együgyü
bohózati lazzikkal. Ily módon nemcsak a
commedia színészeinek sokkal átfogóbb tehetségét tévesztették szem elől (ügyes rögtönzéseiken túl magas képzettségű zenészek, énekesek, táncosok voltak, és klasszikus darabokban is felléptek), hanem mellőzték vagy szétrombolták azt a társadalmi-gazdasági összefüggésrendszert is, melyben a commedia
gyökerezik. Barba tehát olyan előadást akart,
amely darabokra zúzza a commedia dell'arténak ezeket a mai értelmezéseit.
Talabotnak hívták azt a norvég teherhajót,
amelyen Barba mint a kereskedelmi flotta tagja
1956-ban első útját tette. Így hívták PaulinFrançois Talabot francia mérnököt is, aki részt
vett a Szuezi-csatorna tervezési munkálataiban.
S végül a yucatani maja nyelvben a „talabot"
annyit jelent, mint „elérni a tengerpartot" vagy
„megrázni a testet".
lngemann Gyónás című zsoltárának öt
négysoros strófája a személyiség dualitásáról,
a külső megjelenés és belső tartalom
félelemből,
bizonytalanságból
és
magányosságból fakadó szétválásáról szól.
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Dualizmusról beszél Kirsten Hastrup is, de
más összefüggésben. A negyvennégy éves dán
antropológusnő elvállalta, hogy az Odin Teatret
produkciójának fő alakja legyen. Az irreális
kihívásában elmondja misztikus találkozását a
huldamadurral, az izlandi folklór e jellegzetes
alakjával, akiről „köztudott, hogy a ködös
hegyekben nőket, főleg női pásztorokat csábít
el". A rejtélyes találkozás, amelyet egy
magányos szirt peremén élt meg, súlyos dilemmát jelentett az objektív adatok rögzítésével
foglalkozó tudós számára; idegen realitást,
mind anyagi-fizikai, mind kulturális szempontból.
A Talabot egyik legfőbb témája ennek a
dualizmusnak, „a jól ismert valóság felbillenésének" fogalma. Barba olyan, a huszadik század történelméből vett figurákkal népesíti be a
drámát, akik a saját életükben kísérelték meg
egyensúlyba hozni jellem és élmény dualizmusát. Julia Varley játssza Kirsten Hastrupot; César Brie Artaud-t, a költőt, színészt és látnokot;
Torgeir Wethal Ernesto Che Guevarát, az asztmás orvost, négy gyermek apját, a Kubai
Nemzeti Bank igazgatóját és harcos forradalmárt; Richard Fowler alakítja Kirsten apját,
Bent Hastrupot, aki szintén orvos volt, és öt

leányt nemzett, Jan Fersley Knud Rasmussen
sarkkutatót, aki három éven át járta kutyaszánon
az Északi-sark vidékét, hogy eszkimó mítoszokat és dalokat gyűjtsön; Falk Heinrich
Kurtzot, a kongói őserdőkből soha vissza nem
tért fehér embert, Isabel Uberda Puccini a rénszarvastotemmé változott indián szolgálólányt,
akit egy fához kötözve találnak, megerőszakolva
és brutálisan meggyilkolva és lben Nagel
Rasmussen Trickstert, a Kóklert. Valamennyi
szereplő életét a különböző realitások összecsapása dúlta fel, és mind megfizették a lelki és
testi adót azért, hogy megkíséreljék élményeiket
az
egyik
valóságszintről
a
másikra
transzponálni.

Miniatűr amfiteátrum
A színészek végső előkészületei alatt a
közönség az előcsarnokban várakozik. Hirtelen
megnyílik a színház ajtaja; Kirsten Hastrup
alakítója köszönt bennünket. A mintegy száz
személyt befogadó lelátók egy ovális arénát
kereteznek, amelynek két végén és közepén van
járás: miniatűr cirkusz vagy amfiteátrum,
elképesztően kicsiny.

Az aréna közepén vörös köpenybe burkolt
nőalak ül, feje köré színes sál csavarva. Más,
ugyancsak köpenybe burkolt színészek nyugodtan kóborolnak a játéktér körül, némán
üdvözlik az érkező nézőket, és helyükre vezetik
őket. A légkör egyszerre intim és ünnepélyes;
egy fontos esemény előérzete sűrűsödik benne.
Amikor mindenki elhelyezkedett, a színésznő, aki elsőnek fogadott minket, eltűnik a lelátók
mögött, a fények kialszanak, majd lassan ismét
világos lesz, s a középen kuporgó nő-alak
kotyogni, turbékolni, krákogni kezd, és kis
cuppogó hangokat hallat, mintha kutyáját vagy
egy kisgyermeket szólongatna: az előadás
megkezdődött.

Tárgyak az üres térben
A parányi téren belül a színészek bámulatos fizikai tágasságot tudnak teremteni. Hiába vannak időnként csak centiméterekre az első sorban ülőktől, fegyelmükkel és pontosságukkal
úgy formálják a körülöttük levő teret, hogy az
mintegy varázslatos módon kitágul.
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A díszlet egyszerű: mindössze egy-egy lejtő- és emelvényegyüttes a játéktér két végén.
Bútor nincs, de kellék annál több. A világítás
primitív, főleg parányi jelzőfények gyulladnak fel
a magasban fehér vezetékeken függő fényszórókból. A lelátók mögötti terület kulissza-ként
működik; míg a nézők előtt zajlik a cselekmény,
a hátuk mögött a színészek átöltöznek,
magukhoz veszik a kellékeket, s gondoskodnak
a fény- és hangeffektusokról csakúgy, mint a
kísérőzenéről.
A szöveg elsősorban Kirsten Hastrup életrajzának részleteiből áll, és főleg szakmai és
magánéletének egymásba játszásával foglalkozik: bemutatja apjához való viszonyát, diákéveit, házasságát, családalapítását, indiai és
izlandi élményeit, majd az azt követő lelki traumát, amely összekapcsolódik házassága felbomlásával; azután látjuk, amint egy újonnan
megtalált élettárs oldalán újra kezdi mind
szakmai, mind magánéletét. Az elbeszélést
mindvégig hasonló részletek kísérik Guevara és
a sarkkutató Knud Rasmussen életrajzából, és
megjelennek olyan képek is, amelyek az „1948as nemzedék" életét és korát jellemzik.
A színészek különböző nyelveken beszélnek: Kirsten és az apját játszó színész például
angolul, Ernesto Guevara norvégül. Minden
színész több szerepet játszik, s időnként a
commedia dell'arte figuráira jellemző maszkokat
öltenek, amelyeket több helyen szándékosan
szétdaraboltak: az egyes részeket jól lát-ható
nyersbőr csíkok tartják össze.

Érzéki csomópontok

A cselekmény nagy hatású, sokszor sűrűn
többértelmű képeken át bontakozik ki. Az egyik
ilyen rendkívül komplex kép Che Guevara
„halálát" mutatja be. A figura a maga kettős
identitásában jelenik meg, mint Ernesto Guevara, az asztmás vidéki tinédzser és Che Guevara, a karizmatikus forradalmár. Ernestóként
fehér inget, szürke nadrágot, fekete kardigánt
visel: mint Che, a commediabeli Capitano tarka
jelmezét.
A halálról szóló képet Ernesto ifjúkorának
egy valóban megtörtént epizódja előzi meg:
beleszeret egy lányba, és a lány gazdag apja
tévedésből meghívja egy luxusszállóban megrendezett táncestélyre. Ott lírai és romantikus
keringőt táncol kedvesével, aki fehér csipkeruhájában, piros csipkekesztyűjével, finom vonalú
szalmakalapjával olyan, mint egy szépséges
látomás.
A sóvár szenvedély, a nehezen elfojtott vágy
atmoszféráját hirtelen töri meg egy Brighellajelmezt viselő alak, aki megparancsolja a zenészeknek, hogy verjék meg, majd dobják ki
Ernestót. Ernesto magányosan áll a színpad
egyik végén, majd lassan, megfontoltan húzza
fel „polgári' öltözékére a Capitano jelmezét,
csak a maszkot mellőzi. Ekkor egy perverz
módon tekintélyes külsejű alak közeledik felé.
arcán kihívó tudatlanságot és szadista kegyet-

lenséget kifejező maszk, öltözéke az akadémikusi tóga groteszk változata, kezében kaffiyeh,
az az arab fejdísz, amelyet eredetileg a KözépKelet sivatagi nomádjai viseltek. Lassan közeledik Ernestóhoz, leengedi fejére és arcára a
kaffíyehet, és behízelgő hangon kérdezi: „Mit
gondolsz, életben maradsz?" Majd két rózsaszínű strucctollal a két vállára üt, s így vezeti az
egyik emelvényhez. A kép ködösen emlékeztet
a Krisztus lába alá terített pálmaágakra, amikor
nem sokkal a keresztre feszítés előtt
diadalmasan vonult be Jeruzsálembe.
A lejtő tetejére érve a tudós karjába veszi
Chet és szembefordul a közönséggel; így születik újjá tablóként az utolsó fénykép, amely az
igazi Cheről készült röviddel halála után. Aztán
lassan elengedi, a test a földre csúszik, majd a
tudós lendületes mozdulattal lerántja a kaffiyehet, és ismét megpillantjuk Chet, ezúttal a Capitano maszkjával. „Sajnálom - mondja a tudós
gunyorosan, színlelt fájdalommal -, forradalom
nincs, csak forradalmárok vannak, tőlük pedig
nagyon könnyű megszabadulni."
A képsor asszociációs láncot teremt Ernesto,
Che, Jasszer Arafat, a PFSZ gerillái és Jézus
Krisztus vértanúhalála között; a legvégén Che
kirobbanó hang- és mozgásegyveleg közepette
életre kel, és az „El Condor Pasa" kíséretére
táncolni kezd.
Vannak más, kevésbé komplex, de éppily
hatásos képek is. Diorámaszerű plexiüveg kalitkában egy eszkimó bábu olyan témára utal.
amely az Odin valamennyi újabb keletű pro-
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dukciójában felbukkan: hogyan pusztítja el a
bennszülött kultúrákat a nyugati gazdasági és
politikai imperializmus.
A Guevara életével foglalkozó képsor elején
elrabolnak, megkötöznek, majd betömött szájjal
az egyik emelvény tetején álló fa ágára függesztenek fel egy perui vagy bolíviai indián nőnek öltözött színésznőt, s ő onnan a fáról,
összefüggéstelen, halk, megkínzottan nyöszörgő
énekkel kíséri végig Guevara történetét. Ez a
kép is megtörtént eseményt idéz fel: miközben
Guevara gyógyfüveket szedett asztmája ellen,
indián dajkáját egy helyi rablóbanda tagjai
elrabolták,
megerőszakolták,
majd
felakasztották.
A fiatal színésznő jelenléte aktuálisabb tartalommal ruházza fel a képet az olyan latinamerikai diákok és más fiatalok számára, akik
bátran tiltakoztak elnyomó, önkényuralmi rendszereik ellen. A színésznő a maga bőrén tapasztalta, hogy az ilyen tettekért sokan az életükkel fizetnek: anyja egyike annak a sok ezer
argentinnak, aki örökre „eltűnt".

Sörösüveg és báránybőr
Hirtelen vált az atmoszféra: esőköpenybe, báránybőrbe, nehéz gumicsizmába öltözött figurák
jelennek meg, vödörrel és súrolókefével, forró
kávét isznak, és kockacukrot majszolnak.
Kolompra és birkabőgésre emlékeztető hangok
jelzik a helyszínt: Izlandot.
A darab középső harmada nem annyira
Kirsten Hastrup izlandi tanulmányútjára épül,
mint inkább beilleszkedésére egy elszigetelt
falu mindennapi életébe. A kevés komikus pillanat egyikében Kirsten elmondja, hogyan
csöppent bele mint díszvendég a birkanyírók
 csupa férfi - mulatságába. A színészek kést
lóbálva táncolják körül a játékteret, szőrcsomókat tépnek ki az esőköpenyük alatt viselt
báránybőrből, eképpen parodizálva a „macho"
pózokat. „Minden egyes férfi - meséli Kirsten
 a saját kosa nevében versenyzett, de valójában ki-ki potenciája volt a tét."
Később egy halcsomagoló üzemben dolgozik,
közös barakkban három fiatalemberrel. Mi-alatt
elmondja, milyen sokat és milyen keményen
dolgozik a helyi lakosság, három színész
támolyog a játéktérre, vicceket mesélnek, és
lármásan cuppogva döntik magukba a sört.
Egyikük Kirstenhez hajlik, mintha a fülébe
akarna súgni, de szavai elvesznek a mohó kortyolásban. Röhögve, trágár gesztusokkal, bekapcsolódnak a többiek is, és hiába csapkodja
őket Kirsten a hallal, amit éppen tisztított,
ráöntik az üvegből a maradék sört.

Végül abbahagyják a játékot; a nő ott marad,
zokogva, ázottan. Egyikük odalép; mintha
bocsánatot akarna kérni. Félresimítja arcából a
haját, mintha meg akarná csókolni, majd az
utolsó pillanatban ráköpi a szájában tárolt sör.
A társaság röhögve, gúnyolódva vonul ki a játéktérről.
Az izlandi képsor hátborzongató konfrontációval ér véget. Kirsten szembenéz „hasonmásával"; így kap szemléletes színpadi formát a
tudathasadás, amelyet Dániába visszatérve elszenvedett. A színésznő sötétben jelenik meg
az egyik emelvényen, csak halovány fényű fejgép világítja meg, kezében halkan szól egy

csengő, amelyet hosszú, magányos jajongással
kísér.
Amikor lejön a lejtőn, és eltűnik, helyén homályos, görnyedt, fekete esőköpenyes alak jelenik meg, arcát kusza, sűrű, sötét hajtömeg
teszi felismerhetetlenné, kezében madárfészek.
Az aréna túlsó végén hasonlóan öltözött alak
lép be, kezében kicsi, égő olajmécses.
Középen találkoznak; a második alak letérdel,
az első pedig elveszi tőle a mécsest, és lágyan
felemeli a másik sörényét, hogy alóla - Kirsten
bukkanjon elő. A haloványsárga fényben már
nincs is arca: fekete hamuval borított halotti
maszk lett, s így is marad az előadás végéig.
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A Kókler mint katalizátor
és kommentátor
Iben Nagel Rasmussen, a veterán színésznő
Kóklerje, aki ki-be szökdécsel a darab narratív
szálai között, kétségkívül a legkarizmatikusabb
figura a színpadon. A műsorfüzet szerint a
Kókler „groteszk alak, aki férfiból nővé és emberből állattá tud változni. Teremt és pusztít, ad
és kap, csal és csalódik, cselfogásaival
szétzilálva a dolgok rendjét."
Iben Kóklerje katalizátor és kommentátor egy
személyben; mintegy a nézők megbízottjaként
elrendezi a helyszíneket, kilép a cselekményből,
hogy figyeljen, bujtogasson és provokáljon, és
végső soron mindenből gúnyt űz.
Kivételes képessége a legékesebben abban
a lenyűgöző, lírai jellegű koreografikus mutatványban nyilvánul meg, amely Kirsten bejelentését - „1967: kulturális forradalom Kínában" követi. A Kókler belép, fején azzal a szal

makalappal, amellyel a rizsföldeken dolgozó
kínai nők védekeznek a nap ellen. Szaggatott,
rövid léptekkel közeledik, testsúlyát a talpa
elejére helyezve, mintegy zihálva a kimerültségtől. Megkerüli a színpadot, énekelni kezd,
és lassan legombolyítja a kalapja teteje köré
tekert vörös fonalat. A fonal mindkét végén apró
csengő van, amelyet ráhurkol a játéktér egyik
végén álló két lámpaoszlopra, majd letekerve
kalapja tetejéről a maradék fonalat, a színpad
közepére megy, és kettéválasztja a fonalat két
hurokra. Miközben éneklése erősödik. szélesre
tágítja a hurkot, akkorára, mint egy vadállat
kitátott szája, majd az alsó
hurkot lába alá csúsztatja, mintegy megkötözve
magát. a felsőnek pedig úgy feszül neki, mint
az ökör az eke hámjának.. Továbbra is énekkel
kísérve mozdulatait, ezután a két hurkot a
játéktér túlsó végén álló két lámpaoszlop köré
dobja, s egyszer csak a vörös fonal varázslatos
módon, mind a négy oldalról keretbe fogja a
játékteret.
Feladatát elvégezve a Kókler egy taktus

közepén elhallgat, és ismét járkálni kezd az
arénában. Meglát a földön egy falevelet, fölveszi, rágcsálni kezdi a szélét, majd kiköpi, és
szélsebes litániát darál a századunkat jellemző
rémtettekről - háborúkról, össze-ütközésekről,
öngyilkosságokról,
gyilkosságokról,
merényletekről --, s közben a falevél darabkáit
a nézők felé hajítja. Aztán szaporázni kezdi a
lépést, féllábon szökdécsel, s időnként úgy
„karmol bele" a levegőbe. mintha körmei egy
palatáblán csikorognának. Végül kifullad, s keze
mintegy gyors szívverést utánozva remeg a
mellén. ,,De nehéz lehet embernek lenni" mormolja dán nyelven.
Barba később elmondta, hogy a fonal ötletét
a szükség sugallta: a parányi mexikói próbateremben, ahol az előadás nagy részét kidolgozták, nem volt hely a jelmezek és a kellékek tárolására, ezért a színészek ruhaszárító köteleket feszítettek ki a helyiség szélein, s azokra
aggatták a szükséges holmit. Barba, aki szerint
az előadás akkor tisztességes, ha megőrzi
születésének feltételeit, mindig átviszi az elő-
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adásba a próbafolyamatot meghatározó tényezőket. Ezért a Talabot holstebrói játéktere pontosan akkora, mint volt a mexikói próbaterem, s
a szárítókötél átalakult a Kókler vörös fonalává.
Később a Kirsten apjának halálát festő sokértelmű képsorban, ismét a Kókler a legfőbb
szervező. Kirsten megjött Izlandból, és kétségbeesve tapasztalja, hogy házassága, családi
élete felbomlott. A játéktér végén levő lejtőn
állva szólítja apját, aki vörös köpenyben, kezében egy pohár tejjel jelenik meg a szemközti
emelvényen. „A legfontosabb, amit hátrahagyok,
a gyermekeim - mondja. - A gyerekeknél nincs
semmi fontosabb.,,
Ekkor lép be a lelátó egyik oldaljárása felől a
Kókler, fején hiúzbőrrel, s karjára is hiúzbőrt
borított. Odamegy az apához, elveszi tőle a tejet, és úgy indul Kirsten felé, mintha át akarná
nyújtani neki a poharat. Majd hirtelen a poharat
a játéktér közepén levő, egyre növekvő kellékhalomra ejti (ide kerülnek azok a kellékek,
amelyekre már nincs szükség). A pohár eltörik,
a tej szétfröccsen. „Államcsíny! - kiált fel. - A
katonák megdöntötték Allendét, azt az embert,
aki országában minden gyereknek egy pohár
tejet akart adni."
Aztán hosszú vörös fonalat feszít ki Kirsten
és apja közé, s a fonal végén befűzve a tűvel
átszúrja a kekszet, amiből az előadás folyamán
majszolt. A keksz közepéről lecsüngve
himbálódzik. Ekkor az apa emelvénye felől
megindul Kirsten felé, a hiúzbőrt bábuként
használva s a hiúzbábut a fonálon vezetve. A
„híd" közepén a hiúz elharapja a fonalat: apa és
lánya között megszakadt az eleven kötelék.

Egy maréknyi por

Dramaturgiai szempontból a Talabot meséjét
hirtelen törések sorozata jellemzi, szöveg és
kép egymáshoz képest eltolódik.
A Kirsten nagyanyjának halálát bemutató
képsorban Kirsten sikoltozva, zokogva térdel a
koporsó mellett. Aztán egyszer csak átmegy
nyugodt elbeszélő modorba: „Nem szabad
énekelnem. A hangom itt van eltemetve. Ez az
a zsoltár, amelyet apám énekelt anyja temetésén."
Belép a Kókler, kezében ukuleleszerű hangszerrel. Kipiszkál egy, a padlódeszkák közé
szorult falevelet, szemügyre veszi, majd gúnyosan füttyentve eldobja, és hirtelen énekelni
kezd: fülbemászó, édes dallamot a szülői szeretetről és gondoskodásról.
Ernesto Guevara és kedvese táncol; keringőjükben a szerelem ártatlansága ölt testet.

Ám az idill brutálisan megszakad, amikor a zenészek, a Brighella-figura őrjöngő sivításától
feltüzelve durván összeverik és kidobják a fiút.
Kirsten, amikor gyermekei születését írja le,
finom tollakat húz ki a hajából: minden gyermeket egy-egy toll jelképez. Hirtelen sötét lesz,
és megjelenik a Kókler. Lángokban álló fatuskót húz maga után, amelyre három száraz falevelet dob; közben pedig nyers hangon elmondja, hogyan gyújtotta fel magát a háború
elleni tiltakozásul három fiatal.
Ez a fajta erőteljes, nagyfeszültségű képalkotás hatásosan emeli ki a dráma mondanivalóit. Barba már korábban is beszélt arról, hogy
Antigoné lázadása Kreon ellen egyszerre poétikus és fölösleges. Az értelmetlen lázadás aktusai szövik át a Talabot cselekményét is: a
mindenható hatalommal szemben eleve kudarcra vannak ítélve.
Ernesto Guevara kihívón három puskagolyót
dob a hatalmon levő „tudósok" lába elé, fegyveres felkeléssel fenyegetve őket. De akár
puskagolyóval és karddal, akár tollal, röpirattal

harcol a forradalmár, a végeredmény ugyanaz:
„Olyan könnyű megszabadulni tőle."
Kirsten Hastrup, mint a diáktiltakozások
résztvevője, kezében hangszóróval biztatja
társait, hogy „foglalják el az egyetemet, és vonuljanak az utcákra". Magasba emelt ököllel
harsogja harci kiáltását: „Minden hatalmat a
képzeletnek!" Aztán kinyitja öklét, és a virágos
sál, amelyet a darab elején a Kókler viselt, úgy
omlik alá kezéből, mint Antigoné maréknyi pora.
A fiatal indián lány tiltakozó dalt énekel azok
képébe, akik megragadják, betömik a száját, és
a fához kötözik.

A végső coup de théâtre

A dráma utolsó pillanataiban nyilatkozik meg a
leghatásosabban a kulturális rombolás témája.
A szereplők lngemann zsoltárát éneklik;
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közben a Kókler, jelmeze fölé vetett háziköntösben, felmegy az egyik emelvényre, és a
két lába között fityegő vörös fonalat húzva
„megszül" egy rongybabát, majd keblére emelve
„megszoptatja" a gyereket, vagyis széthúzza
ruháját, de a redők közül tej helyett homok
csordul: befolyik a gyermek szájába, majd a
Kókler ruháján át a földre szóródik.
Eközben a többi szereplő egyenként bejön a
lelátók mögül, énekel és hangszeren játszik, és
a földre halmozza valamennyi kellékét, amely
korábban meghatározta figurájukat.
A Kókler lejön az emelvényről, s a színpad
közepére viszi a csecsemőt, majd meghúzza az
annak testéhez köldökzsinórként erősített vörös
fonalat: a bábu testéből ekkor homok ömlik ki,
és befedi a kellékroncsokból emelt halmot.
Amikor a bábu kiürült, a Kókler a petyhüdt testet
is odadobja a „kulturális törmelék-kupacra", és a
többi színész után ő is felmegy a szemközti
emelvényre. Az ének egyre erősödik, s akkor éri
el csúcspontját, amikor az egyik lelátó mögött
rejtőző Kirsten sikoltozva kezdi recitálni
lngemann zsoltárának utolsó strófáját.
És ekkor csodálatos coup de théâtre következik. A fény lassan kialszik, az ének fokozatosan elhal, és hirtelen lángba borul a kínai papírlampion, amely az aréna közepe fölé volt
függesztve. néhány másodpercig lobogó lánggal
ég, majd az elhamvadó foszlányok a ha-lomra
hullanak. A színészek halkan dúdolvafütyörészve nézik, amint a lángok beleharap-nak
a roncsokba, majd ahogy az utolsó láng kihuny,
úgy hallgatnak el fokozatosan ők is.
Sötét lesz; és néhány pillanatra üres és néma a színpad. Ekkor a homályosan megvilágított Kirsten előjön a lelátók mögül, odamegy az
emelvényhez, ahol tablóba dermedve áll a többi
színész, és felemeli a lejtőt, mintegy metaforikusan rájuk csukva az ajtót. A színészek
szótlanul lemásznak az emelvény hátsó részén,
és Kirstent követve egyenként kivonulnak a
helyiségből.
A szokásos befejező taps helyett súlyos,
nyomasztó csend telepszik a színházra. A nézőt
az elszigeteltség, a kétségbeesés, a kifosztottság érzése keríti hatalmába a zárókép
sötét és egyértelmű pesszimizmusa nyomán:
íme, a nyugati kultúránk ereklyéit gyermekeink
„vére" temeti maga alá, és az egészet megemésztik az apokalipszis lángjai.
„Ez a színház - mondja Barba. - Üres,
haszontalan rituálé, amelyet mi töltünk meg
saját »miért«-jeinkkel, legszemélyesebb igényeinkkel.,,
New Theatre Quarterly 1990. november
Fordította: Szántó Judit

TÖRZSÖK JUDIT

BECKETT NÉMAJÁTÉKA
A Godot-ra várva premierje után a mű (és
szerzőjel egy éjszaka leforgása alatt „elnyerte"
a homályos, olvashatatlan (nézhetetlen) és abszurd címkéket. Samuel Beckett a kézikönyvekben vagy lexikonokban mindig az abszurdnak mint gyökeresen új irányzatnak az
alapítójaként szerepel. Ennek ellenpontjaként
a monográfiák nagy része Beckett „nem abszurd" gyökereit hangsúlyozza, szövegszerű,
intencionális párhuzamokra hívja fel a figyelmet, s a darabok hagyományokban gyökerező
értelmezésére, értelmezhetőségére összpontosít. Az említett „abszurd" megjelölés többnyire e művek „értelmetlenségképére", az értelmetlenség ábrázolására utal. Eredetileg azonban e szónak sokkal tágabb volt a jelentése.
Absurdus egyenlő: rossz/fonák hangzású,
ügyetlen, faragatlan, nevetséges, nem megfelelő, képtelen, ésszerűtlen. Az alapszó pedig:
surdus egyenlő: süket, rosszul halló, bizonytalan körvonalú, léleknélküli, érzéketlen, hallgatag, néma. A teljes jelentéskört áttekintve a
megjelölés sokkal többet mondhat: felidézi az
Unnamable-ből az igazi csönd elérésének vágyát, a némajáték műfajának jelentőségét,
Beckett humortalan humorát és szereplőinek
Samuel Beckett

ügyetlenkedését. Ilyen értelemben tehát az
„abszurd" szó valóban kifejező lehet, s nem
szükséges szembeállítani az „érthető" vagy a
„hagyományos" fogalmával.
A tradíció, melyhez Beckett kapcsolható,
rendkívül szerteágazó. Ha regényeiről van szó,
Cervantes, Sterne, Fielding, Swift neve fordul
sűrűn elő, s - Trinity College-i tanulmányai
alapján is - ehhez a névsorhoz hozzáteendő
még Dantéé. Drámáit tekintve Beckett visszanyúl a régi keleti hagyományokhoz, és az európai drámairodalommal (a „polgári drámáig") is
sok közös vonása van. A pantomim a görög
színházban is központi szerepet játszott, és a
Godot-ra várva kétszínészes felállása, a
küldönc szerepeltetése, a deus ex machina
várása és kiforgatása szintén azt mutatja, hogy
Beckett egyfajta párbeszédet folytat a görög
színházi hagyománnyal. Emellett a pantomim,
néhány kellék erőteljes szerepe és a gyakori
improvizációs jelleg a commedia dell'artéval, a
becketti bohóc pedig a cirkusz „műfajával"
rokonítja
művészetét.
Vivian
Mercier
Beckett/Beckett című könyvében (New York,
1977) kimutatta, hogy Racine és Beckett
nemcsak egyes drámai eszközökkel élnek hasonlóképpen (például a szereplők páros megjelenése, a „semmi sem történik" folyamata),

