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Könczei Csilla

„Dajkám jó
hajdútáncos volt”
maSzKulinitáSoK éS feminitáSoK a hagyományoS tánCKultúrában

hatvanas–hetvenes évek Kolozsvárján gyermekként
együtt bújócskáztunk, fogócskáztunk, fociztunk,
másztunk a fára a fiúkkal. Amikor 1977-ben nálunk
is beindult a táncház, kamasz lányként a világ legtermészetesebb dolgának tûnt, hogy a széki sûrû tempót egyszerre tanulom a többi tánccal, édesapámtól vagy Széken a helyi táncosoktól. Az is természetesnek számított azokban az években, hogy a táncházban más lányokkal együtt beálltunk a
körbe a fiúkkal együtt tempózni, mint ahogyan az is, hogy alkalomadtán gondolkodás nélkül megkértünk egy-egy széki
vagy visai fiút, hogy táncoljanak velünk, igazi székit, igazi visait. Ôk nem is találtak ebben semmi kifogásolnivalót, szívesen mutogatták, hogy kell forogni, irányt váltani. A táncház kezdetén így ivódtak az emlékezetünkbe, testünkbe a
Kolozsvár környéki táncok. Az elsô táncoktatók is magunk
közül kerültek ki, azok közül, akik az ilyen-olyan táncokat
jobban ismerték a többieknél, vagy azért, mert otthonról
hozták magukkal, vagy mert fogékonyabbak voltak az átlagnál. Én az utóbbiak közé tartoztam, és amikor én is beálltam,
senki sem rökönyödött meg attól, hogy a páros táncok mellett például Maros–Küküllô vidéki pontozót is tanítottam.
Nehéz megmondani, pontosan hányban jártunk, amikor
tánccsoportot alakítottunk különbözô megfontolásokból.
Akkor jelentek meg a próbákon a magyarországi profi táncosok, hogy átadják a tapasztalataikat. Sohasem felejtem el,
milyen érzés volt, amikor elôször kellett lányokul külön
sorba állni, és számlálásra, egyszerre, a saját tengelyünk
körül pörögve eljutni a terem egyik felébôl a másikba. Azt is
gondosan elmagyarázták nekünk, hogyan kell tartanunk a
testünket, a kezünket. Egy világ omlott össze bennem akkor.
Ahhoz azonban már késô volt, hogy ez és további hasonló élmények elidegenítsenek a tánctól. Bár a táncházból, tánccsoportokból, táncoktatásból lassacskán kikoptam, de a tánc
megmaradt elsô szerelmemnek, és elméleti érdeklôdésem
örökre összefonódott vele.

Korniss Péter felvétele
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Léteznek-e lényegükben
férfias és nőies táncmozdulatok?
Mióta a magyar néptánckutatás néhány eredménye a
részben belôle inspirálódó tánccsoportos és táncházas
beszédmódokon keresztül bekerült a köztudatba, alaptételnek számít, hogy a hagyományos mozgáskultúrá-
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olyanok is, akik az ezeréves hagyományok után kutatnak,
és újsamanizmusokat hoznak létre. Minden hagyomány
régi, és minden hagyománynál létezik még régibb hagyomány. Isadora Duncan például antik görög vázarajzokból
rekonstruálta és teremtette meg a modern táncmûvészet
egyik legmarkánsabb formanyelvét.
A fôként Martin György és Pesovár Ernô által kidolgozott magyar tánckutatás egyik legnagyobb erénye,
hogy a különbözô tánctípusok kialakulását és változásait történetiségükben szemlélte és vázolta fel. Annak
a hagyománynak a meghonosodását, amiben a XX.
századot megért forgós-forgatós táncok kialakultak
Közép-Kelet-Európában, és amelyekben a férfi és a
nôi szerepek viszonylag nagy mértékben elkülönböztek egymástól, az újkor megjelenéséhez kötik, és a
XVII–XVIII. századra datálják. Ezt megelôzôen
ebben a térségben az ugrós táncfajták divatja élt, amiket magyar kontextusban a hajdútáncnak nevezett
gyûjtôfogalomba szoktak sorolni. A tánctudomány
polimorf mûfajként tartja számon a hajdútáncot, ami
arra utal, hogy egyaránt léteztek egyéni, páros és csoportos formái. Hasonlóképpen, mint ahogy manapság a diszkóban vagy a klubokban táncolnak. Több
történeti forrás árulkodik arról, hogy a táncolás ilyenféle felfogásába az is belefért, hogy a nôi táncosok
hajdútánctudását is elismeréssel emlegessék. Még a
XVII. században is szó esik „jó hajdútáncos” asszonyokról, Debrecenbôl vagy Erdélybôl. Kemény János
erdélyi fejedelem például így emlékszik vissza egykori dajkájára 1657–58-ban: „dajkám mindazonáltal
leány volt, ha szabad úgy mondani, de talán inkább
leányasszony, leány annyiban, hogy ura nem volt, aszszony, mert fia volt, s teje volt bôvön; marusszéki szé-

ban a férfi és a nôi szerepek élesen szétválnak, és különböznek egymástól. Ha valaki a saját tengelye körül pörög,
arra például nôi mozdulatként gondolunk, ha valaki a lábával a levegôben figurális mozgásokat végez, akkor azt
férfiasnak könyveljük el. De vajon tekinthetô-e egyik vagy
másik táncmozdulat eredendôen, egyetemesen nôies vagy
férfias természetûnek? Elég, ha felemeljük a fejünket, és
egy kicsit távolabbra nézünk térben, idôben, azt fogjuk
látni, hogy egy bizonyos mozgástípus az egyik társadalmitörténeti környezetben nôi szerephez kapcsolódik, egy másikban pedig férfihez. Itt van mindjárt a pörgés. Meglehet,
a közép-kelet-európai forgós-forgatós táncokban a többszörös pörgetés a nôk elszédítésének eszközéül szolgál –
valószínûleg sokan annak tartják, legalábbis képletesen –,
a szúfi dervisek hosszasan, esetenként több órán keresztül
vagy még tovább a saját tengelyük körül pörögve találják
meg lelki békéjüket misztikus találkozásuk során a transzcendenssel. Vagy vegyük szemügyre a magas lábemelést
és a levegôben levô láb különbözô szögekbe való kifordítását, amik a kalotaszegi férfitáncok közismertté vált mozdulatai. Vajon annyira férfiasak ezek? Jöhetnék a kánkántáncosnôk példájával (habár a kánkánt állítólag az 1800-as
évek elején férfiak kezdték el táncolni), de nem szeretnék
átsiklani a mondenitás területére. Maradjunk a hagyományos tánckultúránál. A klasszikus indiai táncban a tánc istenének, Natarájának emblematikus mozdulatát a nôi táncosok általában hajlított jobb lábon állva, a bal lábukat enyhén hajlított szinte derékszögben felemelve és enyhén
kifelé fordítva jelenítik meg. Ez a leírás megfelelhetne akár
a kalotaszegi legényes egyik sztereotipikus mozdulatának
is, például ahogyan azt egy, a híres kalotaszegi táncosról,
Mátyás István Mundrucról készült fénykép is megörökíti.
Mennyire hagyományos a férfi és női
szerepek polarizációja az európai néptáncokban?

Korniss Péter felvétele

A férfi és a nôi szerepek különbözôségét a városi néptáncos berkekben a hagyományból eredeztetik, olyan hagyományból, ami értéket képvisel, és amihez ragaszkodni
kell. De pontosabban melyik hagyományból eredeztethetjük a férfi és a nôi szerepek éles kettéválasztását és elkülönbözôdését a táncban? A múltban keresgélve a hagyományok sokasága kínálkozik arra, hogy felfedezzék, rekonstruálják és újrateremtsék ôket. Hagyományôrzôknek
tartják magukat azok, akik a reneszánsz táncokat elevenítik fel, és komponálják újra a reneszánsz táncházakban, léteznek olyanok, akik a lánc- és körtáncokra esküsznek, és

török mevlevi-táncosok (dervistánc, metszet)

leánytánc (bihari táncegyüttes, középen foltin Jolán)
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kelyasszony, jó énekes, jó hajdutáncos, katona asszony
volt, kinek sok jóval voltam azután…”
A jelenkori magyar tánckutatás már inkább kivételként, különlegességként tekint azokra az esetekre,
amikor a rurális (falusi) környezetben nôk is táncolnak publikusan hagyományos szólisztikus, figurális
táncokat. Habár az utóbbi évtizedekben kialakult terepgyakorlat egyáltalán nem fókuszált erre a témára,
akadnak dokumentált példák, mint a tyukodi asszonyverbunk, a magyarózdi gazdasszonytánc vagy Chira
Sára Bendi târnăveanája. Ide sorolható a magyarkirályfalvi Székely Király Mária is, akivel a nyolcvanas
években végzett Maros–Küküllô vidéki terepmunkám
során jó barátságba kerültem, és aki versenyt pontozott férjével, Székely Király Istvánnal színpadi elôadásokon, de lakodalmakban is.
Martin György szerint az improvizatív páros és szólisztikus táncok kialakulását annak az egyenes vonalú
fejlôdési folyamatnak a részeként kell értelmeznünk,
amelyben az egyén fokozatosan felszabadult a középkorias kollektivizmus kötöttségei alól. Az új, polgárosodó társadalom szemléletmódja a közösséggel szemben az individuumot helyezi elôtérbe, ennek a változásnak a kifejezôdését kell látnunk azokban a
táncfajtákban, amelyek teret nyújtanak az egyéni
megoldásokra és a rögtönzésre, ellentétben a középkorra általánosan jellemzônek tartott lánc- és körtáncokkal, amelyek formanyelve teljesen egységes volt,
és amelyekben mindenki ugyanazokat a lépéseket
járta, zenei hasonlattal élve, unisonóban. Ha azonban
ugyanezt a folyamatot egy másik szemszögbôl kezdjük nézegetni, a nemi szerepek kifejezôdésének és viszonyainak a szempontjából, a fejlôdés íve korántsem
tûnik annyira egyenletesnek és egyirányúnak. A férfiak és a nôk táncbéli szerepe a lánc- és körtáncok jó részében azonos volt, tánclépéseik nagyon gyakran teljesen egyformák, az egymás közötti viszonyok pedig
mellérendelôek voltak. Ezt láthatjuk a mai napig a
Balkánon és elvétve a magyar hagyományos tánckultúra archaikumnak tekintett vegyes körtáncaiban is,
mint például a gyimesközéploki kerekesben. A szintén
archaikusnak tartott ugrós táncfajták poliformiája
(többalakúsága) nemcsak a férfiak és nôk mûvészi és
alkotói szabadságának egyenrangúságát biztosította,
hanem a nemi identitások és viszonyok szabadabb
megjelenítését is. Nem beszélve arról, hogy olyan
tánckultúrákban, ahol a nônek nem kell arra várnia,
hogy egy férfi felkérje, petrezselymet sem kell árulnia. A szórakoztató-ügyességi-udvarló táncok nemi
szerepeinek totális szétválasztása és kétpólusúvá válása a nôk számára végsô soron szabadságuk korlátozását hozta magával. Ami az egyik szemszögbôl progresszió, egy másikból regresszió.

idôszakában az egyik leggyakoribb stigma épp azt a
mozdulatfajtát érte, ami az ún. ugrós táncoknak a leglényegesebb eleme volt: magát az ugrást, ugrálást. Az
a mozdulat vált indecenssé, ami korábban a táncok
gerincét alkotta, a test és a végtagok „lóbálásával”
együtt. Az ugrós táncost az ugráló vadkecskéhez hasonlító XVII. századi Körmendi kódex szövege például így folytatódik: „szemei villognak, mint a vízbe
hullt lónak, száját tátogatja, hajja-hujját kiált és hopphaját; ugrik, igen tipog, csuszál s hányja lábát, mintha tolna gályát, karjait csóválja, pajkos az ô munkája.”
Az ugráló kecske ikonja egyébként visszatérô kép
ebben a korszakban. Az Erdélyi Szótörténeti Tárban
többször is elôforduló formula ez: „ugy ugranak mind
az legény, mind az leány mint az kecskék”; „s ugy
ugordik mind legény mind leány mint a kecskebakok,
mikor egymással szembe öklelnek”.
Az új modell az egyenes derék, a függôleges testtartás, a mozdulatok vízszintes síkban való visszaszorítása, illetve kifejlesztése lesz. A szökdösés, az ugrabugrálás kifogásolása bizonyos irományokban a
XVII–XVIII. században még nemsemlegesen, illetve
mindkét nemre vonatkoztatva történik, a megbélyegzés azonban – úgy tûnik – késôbb egyenlôtlenül tette
meg a hatását. Az erdélyi forgós-forgatós táncokban
legalábbis, különösen azok közép-erdélyi változataiban, a nôk mozgáskincsébôl teljesen eltûnt az ugrálás, a férfiak esetében azonban megengedett maradt,
sôt a virtus jelévé vált. Hogy a mozdulatok visszafogottságára irányuló elvárás elsôsorban a nôket fogja
érinteni, az már Balassi Bálint Júlia-ciklusában elôrevetítôdik. Júlia mozdulatainak versbeli megjelenítése
teljes mértékben megfeleltethetô az újkori páros táncok nôi elôadásmódjával: „Táncát ô úgy járja, merôn
áll dereka / mintha csúszna sík jégen…”
Martin György és Pesovár Ernô a populáris táncformák változását a társadalom önfejlôdésének sodrába
helyezték el, és feltételezték, hogy ez a folyamat az
egyszerûbb formáktól a bonyolultabb, fejlettebb formák felé tart. Ezért számítanak szerintük a forgós-forgatós páros és a szólisztikus férfitáncok fejlettebbeknek, mint az ugrós táncok vagy a lánc- és körtáncok.
Azt a tényt, hogy ez utóbbiak is fennmaradtak egészen a XX. századig, az elmaradottság jeleként magyarázták. Ha azonban a testiséget, annak technikáit
és gyakorlatait a mindenkori hatalmi viszonyokba beágyazódva vizsgáljuk, figyelembe kell vennünk az
ezekbôl származó interakciókat is. Az újkorban,
ebben az értelmezésben, a páros táncok és szólisztikus férfitáncok olyan külsô tekintetek elôtt és részben
azok hatására jöttek létre, amelyek a kiterjedt család
visszaszorításával a nukleáris család intézményében
kiteljesedô párkapcsolatot, a nô puritánságát és a férfi
virilitását (férfiasságát) idealizálták. Nem hiszem,
hogy nagyot tévednénk, ha mindezt összekapcsolnánk azzal a folyamattal, amit Foucault a szexualitás
egyre erôteljesebb elfojtásának a történeteként ír le,
ami a polgári társadalom kialakulásával járt együtt. A
heteroszexuális párkapcsolat domináns felmutatása
eszerint a modern puritánság kifejezôdése, ami a
nyilvánosság elôtt a szexualitás egyedüli megélésének
lehetôségeként a reprodukciós funkcióra korlátozott
házassági kapcsolatot promoválja (népszerûsíti).

Miért nem ugrálnak a nők
a forgós-forgatós táncokban?
Közismert, hogy a történeti antropológia egyik legbecsesebb forráscsomagja a megbélyegzésekbôl, tiltásokból áll össze. Ezekbôl kitûnôen rekonstruálható,
milyen habitusuk volt az embereknek a régmúlt korokban, mielôtt engedtek volna a változó erkölcsöknek, szabályozásoknak. A páros tánc kialakulásának
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Valóban annyira fenyegető
a nemi egyenlőség?
A tradicionális táncok újraélesztett
táncházas és színpadi reprezentációi
még egy lapáttal rátesznek arra, hogy a
nemi szerepek közötti átjárhatóság
csökkenjen. Néhány kivételtôl eltekintve az egy fiú–egy lány séma érvényesül,
és csak elvétve láthatunk olyan performanciákat, amiben tükrözôdk az olyan
közösségekre jellemzô heterogenitás,
amelyeket az intézményes „néptánckultúra” nem integrált. A férfiasság és a
nôiesség történelmi léptékekben mérve
új keletû ideáltípusainak totálissá válása
és kiterjesztése a nemek összes képviselôire szintén nem jellemzô a tradicionális tánckultúrára. A magyar tánckutatás által legvirtuózabbnak és legfejlettebbnek ítélt férfitáncokat például
tudtunkkal sohasem táncolta a közösség minden férfi tagja. Egy-egy generációból csak néhányan ismerték ezeket a
román căluşar-táncos, 20. sz. eleje (ismeretlen forrás)
brit morris-táncos (1906, headington)
táncokat, amik sohasem váltak a férfiniai Doina Oltului professzionális együttes például nôi elôasság kizárólagos hordozóivá. A népi terminológia nem is
táncost állított a csapat élére. Bár az együttes korábbi igazigen alkalmazott rájuk olyan elnevezéseket, amik a táncos
gatója a nôi căluşar táncosok szerepeltetését pont annyira
nemi identitására utalnak, úgy, ahogyan a szakirodalomban
bûnös tettnek tartja, mint amikor egy szentképet leköpbevett és egyeduralkodóvá vált „legényes” vagy „férfitánc”
nek, a nôi căluşar divatja továbbra is hódít. Aki ki szeretné
teszi. A helyi címkézések sokkal inkább a tánc formai jegypróbálni, találhat magának spéci nôi căluşar bocskort az
eire vonatkoztak. Régiségükrôl árulkodik, hogy magát a cseinterneten, különbözô színárnyalatokban, mindössze 40
lekvést jelölik, igealakban: figurázik, pontoz, tempózik, fogásol
euróért. Az észak-amerikai és a kanadai egykori harci-cestb. Ha valaki a Maros–Küküllô vidékén férfi létére nem turemoniális táncfajtához tartozó pow wow különbözô fordott például pontozni, nem helyezkedett rá semmilyen kömáit hagyományosan szintén csak férfiak táncolták. Ma
zösségi nyomás, attól még elismert személy lehetett.
már a legtöbb helyen a pow wow is koedukált. A legnyitotAz élet megy tovább a maga útján, és mindig újabb helytabb a Two Spirit Powwow csapata, ôk mindenféle nemû
zeteket produkál. Ahol a patriarchális hegemónia repedezés szexuális irányultságú személyt befogadnak. Végül is a
ni kezd, újabb jelenségek ütik fel a fejüket. Nálunk felé
tánckészség nincs nemhez és irányultsághoz kötve.
azok, akik úgy gondolják, hogy az a fajta „néptánckultúra”,
Botfüle és botlába bárkinek lehet.
ami a mai intézményes keretek között megrögzült, korlátozza ôket alkotói szabadságukban, és egy olyan habitusba
Köszönjük az OSZMI Táncarchívumának a cikk kékényszeríti ôket, amivel nem tudnak azonosulni, többnyipanyagához nyújtott segítségét!
re elfordulnak tôle, és más lehetôségek után néznek táncigényük kielégítésére. Olyan helyeken azonban, ahol
Rövid szakirodalom
annak ellenére, hogy a nemek közötti fölé-alá rendeltségi
Ma., J. R.: Dance, The Art of. In Encyclopaedia Britannica:
Macropaedia. 935 957.
viszony fellazításán vagy az egyenjogúsításon dolgoznak,
Martin György: Tánc. In A magyar folklór. Szerk. Ortutay
ragaszkodnak a tradicionális táncformák továbbhagyomáGyula. Budapest, Tankönyvkiadó, 1979, 477–539.
nyozásához, azon igyekeznek, hogy újrafogalmazzák azoPesovár Ernô: A magyar tánctörténet évszázadai.
kat, és adaptálják a kortárs valósághoz. Több olyan példa is
Szöveggyûjtemény. Budapest, Népm velési Propaganda Iroda, é. n.
akad, ahol a legmegkövesedettebb exkluzivitást is sikerült
Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai. Budapest, 1924.
megtörni, habár nem minden ellenállás nélkül. A morris
A néptáncoktatás tantervi programja.
http://www.nefmi.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/alap
(moreszka) Nagy-Britannia legnagyobb múlttal rendelkefoku_muveszetoktatas_terv_mell_100924.pdf
zô rituális férfitánca, ami több szálon is visszavezethetô a
„Ebben a táncban a férfi az férfi, a nô az nô” – interjú Berecz
középkori fegyvertáncokra, sôt kereszténység elôtti kultuIstván néptáncossal. http://www.vous.hu/hir/20160308-beszokra is. Angliában a legrégibb morris-társulás, a 200 klurecz-istvan-neptanc-interju
bot felölelô Morris Ring az Egyenlôségi Törvény nyomásáMorris men must allow in morris women – but not to dance.
ra 2011-ben nôket is kényszerült felvenni a csapataiba,
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/8469817/Morris-men-must-allow-in-morris-women-butigaz, hogy csak zenész szerepbe, az újonnan alakult két
not-to-dance.html
párhuzamos szervezet, a Morris Federation és az Open
Fetele-căluşar riscă să scoată Căluşul din patrimoniul cultural
Morris azonban 450, illetve 130 klubbal külön férfi- és nôi
UNESCO! http://www.santinelaonline.ro/2011/12/fetele-calucsapatokat, illetve vegyes felállású csoportokat mûködtet.
sar-risca-sa-scoata-calusul-din-patrimoniul-cultural-unesco/
Romániában is népszerûvé váltak az UNESCO-örökség5th Annual BAAITS Two Spirit Powwow. http://www.powwows.com/2016/02/23/5th-annual-baaits-two-spirit-powwow/
nek nyilvánított căluşarban fellépô nôi táncosok. Az olté2 0 16 . m á j u s
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a hiányzó atya
tomPa gábor SzÍnházában

a

mikor egy alkotó a színházról beszél, néha burkoltan fejezi ki magát. Mit árulnak el a szóképei, milyen ideológia sejlik át a szavain? Az
alábbiakban Tompa Gábor szemléletét vizsgálom
meg, elsôsorban metaforák alapján. Idônként összehasonlítom látásmódját Ariane Mnouchkine-éval,
mert így jobban kirajzolódik valami, amit talán „férfias” szemléletnek nevezhetünk.

Egyikük ötven, másikuk huszonöt éve igazgató,
egyikük a Théâtre du Soleilnél, másikuk a Kolozsvári
Állami Magyar Színháznál. Egy-egy 2010-ben megjelent magyar nyelvû könyv foglalja össze Ariane
Mnouchkine, valamint Tompa Gábor színházszemléletét, velük készült beszélgetések alapján – elsôsorban azokra hivatkozom.
Ariane Mnouchkine ezt állítja a társulati létezésrôl:
„úgy hiszem, egy csoportnak anya-struktúrája van.
Még akkor is, ha férfi az irányító. […] Egyesekkel szemben anyáskodom” (Mnouchkine 117.). Máshol, ugyanabban a könyvben: „Hogy együtt éljek és harcoljak
ezzel a családdal és családért, amely egyszerre védelmez és felszabadít” (Mnouchkine 11.). Vagy: „a színház
istenei nekünk adományozták a Cartoucherie-t, a mi
csodálatos házunkat” (Mnouchkine 113.).
Mnouchkine tehát metaforikusan háznak nevezi a
színházat, családnak a társulatát és anyának önmagát.
Mások is aggatnak rá hasonló, a nôi szerepkörökbôl
kölcsönzött címkét: „Mnouchkine-ra mint rendezôre
inkább a vajúdásban segédkezô bába szerepe várt”
(Simhandl 484.). A rendezô dolga Mnouchkine szerint is hasonló az életre segítéshez: „levegôt adni a
színésznek” (Mnouchkine 14.).
Ha Mnouchkine viszonyulása a színházhoz nôies
szerepkörökkel írható le – vajon hogyan fogalmazhatunk Tompa esetében? Ô ezt mondja a munkájáról: „A
»rend« szóban benne van a »rendezô«, a »rendezés«
szónak is a gyökere, nagyon szép ez a magyar nyelvben. Így világossá válik, hogy nemcsak egy színmû
színpadra vitelérôl van ez esetben szó, hanem egy
rend megteremtésérôl.” (Tompa 2010, 105.)
Ki az, aki rendet teremt? Egy „takarítónô”-rôl volna
szó esetleg? Dehogy. „Azért érdekel engem, a színházban és a költészetben is, a pontos meghatározott
forma, mert ez, úgy érzem, egyfajta isteni rendnek a
jele”, olvassuk tôle (Tompa 2010, 105.). A rend megteremtôje tehát inkább isten – vagyis egy Atya.
Ezt alátámaszthatja az a hiererchikus gondolkodást
felvállaló nyilatkozata is, miszerint „a színház nem de-
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mokratikus intézmény. Ellenkezôleg: minél demokratikusabb egy társadalom, a színháznak annál »arisztokratikusabbá« kell válnia” (Tompa 2010, 30.). Ezt úgy
érti, hogy „a színházon belül, Orwellt parafrazeálva,
minden színész egyenlô, de vannak egyenlôbbek”
(Tompa 2010, 30.). Meghökkentheti az olvasót, hogy a
beszélô az áthallás folytán az Állatfarm zsarnoki figuráival azonosul. Mivel indokolja látásmódját? Azt írja
ugyanott: „Vagyis vannak tehetségesebbek és kevésbé
tehetségesek. Ha azonban mindenki felismeri önnön
helyét és hasznosságát a társulatban, akkor a színházban rend van” (Tompa 2010, 30.). Rend és csend.
Vannak-e még olyan jegyek, amelyek Tompa Gábor
„isteni” mivoltát támasztják alá? Találhatunk ilyeneket a „templomában”. Elôször is: a kolozsvári színház
mindegyik plakátja – a nem általa rendezett elôadásoké is – fennen hirdeti, ki áll az intézmény élén. Ahogy
a színház honlapjának legelsô sora is ezt az információt igyekszik közölni. Emellett: amikor a fôbejárat
felôl lépünk be a színházterembe, Tompa Gábor arcképe mellett kell elmennünk – farkasszemet nézhetünk vele. A hangja is betölti a teret: ugyanis ô
„mondja be” az elôadás kezdése elôtt, hogy mit tilos:
telefonálni, fényképezni. Több nyelven sorolja, hiszen ô bábeli tudással bír: a könyvébôl is kiderül,
hogy hét nyelven beszél.
Nem csoda, hisz: „Bukarest, Jászvásár, Craiova,
Budapest, Bécs, Barcelona, Belfast, Glasgow,
Freiburg, Limoges, Párizs, London, Palma de
Mallorca, Prága, Philadelphia, New York, Newcastle,
Maribor, Terrassa, Sitges, Szkopje, Szolnok, Újvidék,
San Diego, Szöul – ezekben a városokban adatott meg
Erdély határain túl egy vagy több elôadást rendeznem,
többhetes vagy több hónapos ottléttel. [...] Felidézni a
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Szkárossy zsuzsa felvétele

felsorolt városokban töltött óráimat, napjaimat, hónapjaimat, sôt, éveimet... Vajon nem késô? Ha összeadnám azokat, a kilencvenes évek után leélt életemnek
csaknem a felét tennék ki...” (Tompa 2015, 5.)
Vegyük komolyan, amit itt olvasunk, hogy Tompa
Gábor az igazgatása alatt levô színházban idejének
csak a felét tölti? Vegyük; sôt: a színház honlapja is
közli, hogy sokat tartózkodik például Amerikában:
„2007 januárjától a Kaliforniai Egyetem (San Diego)
Színházi Tanszékén a Rendezôi Program vezetôje”.
Tompa tehát olyan atya, aki keveset tartózkodik a
„családjával”: akár egy elvált szülô. Vasárnapi apuka.
Vagy az isten-hasonlatnál is maradhatunk, hiszen:
bár testi valójában nem látható, mint ahogy írtam,
mindenütt érzékelhetô a jelenléte.
Milyen ez az atya? Szigorú. A legutóbbi, 2015-ös kolozsvári elôadása beharangozóját így fogalmazta meg
valószínûleg maga Tompa: „Az öreg hölgy látogatása
egy vidéki kisváros kórbonctani lelete. Olyan városé,
melyben az »egyletecskékbe«, »közületecskékbe«,
egyesületekbe, társaságokba és egyéb érdekszövetségekbe tömörülô közösség a nyájszellem erkölcsi kliséit ismételgetve büszke önmaga feddhetetlenségére,
miközben minden porcikája korrupt és megvásárolható” – közli a színház honlapja.
A kolozsvári nézô könnyen magára veheti ezeket a

tompa gábor
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szavakat, hiszen a leíráshoz hasonlóan Tompát többször meghívták beszélgetni a színházról, például a
Kolozsvár Társaság – hasonló történt egy, a színház
körül kirobbant 2001-es sajtóvita során is. Az elôadás
beharangozójában olvasható „vidékiség” címkét
Tompa többször is ráaggatta a kolozsváriakra, például
egy másik színház-vitában: „A magam részérôl azonban nem kívánok többé hozzászólni a tények veszettül provinciális ferdítésére építô, komolytalan és szánalmas színházlejárató sorozathoz.” (Tompa 2009)
Úgy sejthetjük ezekbôl, nem túl barátságos a viszony az igazgató és közönsége között. Semmiképp
sem tûnik olyannak, mint ami Mnouchkine vallomásából kirajzolódik: „Ez az életem [...], ahogy egyszerre
szállunk föl egy induló hajóra, ami messze, nagyon
messze visz bennünket, egy mesés és érintetlen föld
felfedezésére” (Mnouchkine 2010, 30.); „a színész
nem utas ezen a hajón. A legénység része! A nézôk az
utasok!” (Mnouchkine 2010, 111., kiemelés Zs. A.)
Más szerzônél is találtam olyan metaforát, ami
Mnouchkine „a nézôk: utasok” elgondolására emlékeztet. „Nézônek lenni tehát valami olyasmi, mint vendégségbe menni” – írja Kertész Gergely A nézô hely(zet)e
címû írásában (Kertész 144.). Hasonlóan fogalmaz
Szakács László színész egy megjelenés alatt álló interjúban: a nézôt „mint a mindenkori vendéget, aki átlépi
a küszöbödet, tisztelnünk kell” (Szakács 2016).
Egy fiatal színházkedvelô bár kedveli a kolozsvári
színházat, kevéssé érzi azt barátságosnak: „Szeretem a
társulat színvonalát és igényességét, az Interferenciákat
és a vendégrendezôket. [...] Nagyon drukkolok nekik,
hogy egy emberközelibb, közönségbarát kommunikációt tudjanak kialakítani, és megközelíthetôvé tegyék külsôsök számára is a színházat.” (B. 2013) Magam is hasonlóan fogalmaztam egy rövid jegyzetben, amely a kolozsvári színészeket bemutató beszélgetôs estek egyike
mint kivétel kapcsán született: „Szeretnék otthon lenni
a színházban? Igen. A kolozsváriban is? Igen. Otthon
szoktam lenni benne? Nem? Végül is… az egyik
Livingroomon mintha. Az Orbán Attilá-s beszélgetésen.
Egyezem ki magammal.” (Zsigmond 2015)
Látszik-e remény arra, hogy Tompa Gábor érzékelje és fontosnak tartsa a nézôknek ezt az igényét?
Ráadásként: a nôi nézôkét?...
Ugyanis a nôkrôl alkotott képe sem biztató. Nem
véletlenül éreztem kényelmetlenül magam Az elveszett levél-t nézve. A rendezô ezt mondja: „A színpadi
tér egy luxusillemhelyet idéz [...] a férfi szereplôket
nôk alakítják, a nôi szereplôt pedig férfi. [...] A nôknek
nem kell arra törekedniük, hogy férfiakat játsszanak,
és a férfinak, hogy nôt játsszon, hanem arra, hogy
mindenki vállalja fel a maga lényét, és ezáltal képessé
váljék partitúrát játszani. […] a parlamenti vitákból ismert hisztérikai identitás helyettesíti azt a fajta politikusi szókimondást és férfiasságot, amelyre igenis
szükség lenne ahhoz, hogy [...] ez a parlamenti nyelvezet végül is a civilizáltságnak egy minimális fokára
eljusson” (Zsigmond 20–21., kiemelés Zs. A.). Tehát
ahol férfi(asság) van, ott civilizáltság is – a nô pedig
automatikusan a civilizáltság ellentéte, illetve hisztérikus. Köszönöm.
Selyem Zsuzsa is hasonlóan férficentrikusnak látott egy (/két) Tompa-rendezést: a Hosszú pénteket és
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a Visszaszületést: „Azt gondoltam errôl az elôadásról,
hogy végül is sikerült tükröt tartania az erdélyi magyar kis(ebbségi) társadalomnak: itt csak a férfi lehet
ember. Ôneki van emlékezete, ôneki van erkölcse,
ôneki van írógépe, és ôneki van ketrece is hozzá. Nem
lettem boldogabb a felismeréstôl.” (Selyem 2009)
De még ezek után is meglepôdünk azon, hogy a
férfi, az apa a fôszereplôje még a Három nôvér
Tompa-féle változatának is: „Az apa figurája mint
ideál, mint bálvány jelenik meg a darabban. A lányok
ennek a fogságában vergôdnek, ezért nem tudnak eljutni Moszkvába” (Tompa 2010, 52.)
Lehet, hogy igaza van Tompa Gábornak. A lányok talán
valóban az apa fogságában vergôdnek. A hiányzó apa fogságában. Az apa hiányzó szeretetének fogságában.
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a férfiasság
átrendeződő terei
zSÓtér SánDor Két renDezéSe:
maCSKa a forrÓ báDogtetŐn; minDent a Kertbe

a

Macska a forró bádogtetôn címû mû gazdag értelmezéstörténettel bír a férfikutatásokban. Az
e perspektívát alkalmazó interpretációk három
csomópontja Brick szexuális orientációja, ezzel összefüggésben Brick és Skipper kapcsolata, valamint
Brick és apja egymáshoz való viszonya. A dráma eldönthetetlenségek sorát tartalmazza ezekkel kapcsolatban, ami az értelmezések szerint részben a mainál
szemérmesebb kor következménye.1
Zsótér Sándor kecskeméti rendezése gondolatokban
gazdag elôadás, mely elmélyült szerepformálásokkal és
precíz helyzetértelmezésekkel operál. Az elôadás dialógusba lép a Williams-szöveg kulturális horizontjával, ref1

lektál történetiségére és színházi szituáltságára. Ez a folyamat leginkább a tér kialakításában és az elôadás nyelvezetében ragadható meg.
Az elôadás tere az elsô, futó pillantásra megfelel a
darab helyszínének, második pillantásra már néhány
oda nem illô elemet is felfedezhetünk. A „hifitorony”
kiselejtezett zenelejátszó berendezésekbôl áll, az
aszimmetrikusan kialakított tér hatalmas ablakain át
a színpad koszlott szegletét látjuk, a franciaágy kemény pozdorjából van, leginkább kínpad és sírkô képzetét kelti. Az ágy tartozéka még két magyaros motívumokkal hímzett párna, amely a Mississippi deltája
helyett a magyar jelenben horgonyozza le a látványt.
Hasonlóan sûrítô eklekticizmus jellemzi az elhangzó szöveget. Az elôadás szövegkönyve kombinálja egymással a két ismert szövegváltozatot2, betoldásai, cseréi pedig feszültségeket hoznak létre a darab keletkezésének ideje és saját korunk között. Big Daddy 1910

Seress Ákos Attila Williams-monográfiája ezeket az eldönthetetlenségeket tartja a darab és a karakterek legfontosabb tulajdonságának.
Seress Ákos Attila: Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés
Tennessee Williams drámáiban. Theatron Társulás, 2011.
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öltöznek. Az ágy elfordítása a díszletben képpé formálja a
második felvonásban kibomló helyzetet: új nézôpontot
kapunk az elsô felvonásban elhangzottakról, Margit helyett Brick beszél Skipperhöz fûzôdô viszonyáról.
Brick szexuális orientációja nem jelenik meg egyértelmûen a drámaszövegben, nem kapunk választ arra,
hogy Skipper halála vagy saját meleg volta taszítja-e depresszióba és alkoholizmusba.3 Az elôadás még árnyaltabbá teszi a képet. Szemenyei János játéka az elsô felvonásban titokzatos, gondolataiban örökké máshol járó alaknak
mutatja Bricket (erre paradox módon ráerôsít, hogy
Szemenyei más elôadásokban is játszott ilyen figurát), aki
csak Skipper említésekor kapcsolódik az ôt körülvevô világhoz. Az apjával folytatott tisztázó beszélgetés során
nemcsak a Williams-szövegben is szereplô esti kézfogásokra, de néhány, a zuhanyozóban közte és Skipper között megesett aktusra is utal. A „gyónási jelenet” mégsem
válik coming outtá, a feszültség nem oldódik fel az elmeséléssel, sokkal inkább a kilencvenes évektôl formálódó
queer-elmélet felôl értelmezhetô, amely a társadalmi
nemi identitás és a szexuális orientáció diszkontinuitását
hangsúlyozza, a heteroszexuális/homoszexuális kategóriákat leegyszerûsítô sémának látja.4
Brick apjához való viszonyában a sorsok ismétlôdését
hangsúlyozza a rendezés. Big Daddy (Nagy Viktor) máso-

macska a forró bádogtetőn

helyett 1968-at jelöli meg az Ochello birtokra való elszegôdésének éveként, ezzel összefüggésben az eredeti darabban szereplô gyapotültetvényes-múlt bizonyos
jelenetekben egy szocialista téesz múltjára cserélôdik.
A színházi helyzetre emlékeztet, hogy Big Daddyre
több alkalommal Nagy Viktorként, azaz a szerepet alakító színész nevének említésével utalnak, valamint a
fordítás tényére emlékeztetô nyelvi anomáliák. Ilyen
elmés szóújító lelemény például a „Thank you very a
macskát” mondat Bricknél vagy a „make love to me”
„szerelmet csinál nekem”-ként való szerepeltetése
Margit szövegében. Ugyanakkor ez utóbbi nem csupán a nyelvi közvetítés nyílt deklarációjaként, de a trauma nyelvi elbeszélhetetlenségének jeleként is értelmezhetô (Margit mindkét férfi kapcsán is használja a
szókapcsolatot). Fontos jeleznünk, hogy az elôadás
nem egyszerûen aktualizál vagy átfordít a jelenre,
hanem mozaikosan megôrzi az eredeti darab fiktív
tér-idô koordinátáit is, egyfajta billegést hoz létre a két
idôsík és kulturális kontextus között.
A produkció közel három órája alatt nincsen unalmas
rész vagy üresjárat, a nézôk mindvégig feszülten figyelnek a kibontakozó sorsokra, amit jól mutat, hogy a második felvonás mély beszélgetését idôrôl idôre megzavaró figurák felbukkanását ciccegéssel és szentségeléssel fogadják a nézôtéren. Bár a színészek a lélektani realizmus
eszközeit használják – mimikájuk, hanghordozásuk a
megjelenített alakok pszichológiai motivációit közvetíti –,
nem hagyják reflektálatlanul a színházi helyzetet: nemcsak kinéznek ránk, de hosszú és fontos monológokat
mondanak el úgy, hogy partnerük helyett a nézôkhöz beszélnek. Továbbá Brick és Margit az elsô felvonás végén
eltolják és átfordítják az ágyat a díszletben, s bár ugyanonnan folytatódik a következô felvonás, a szünet során át-

2 0 16 . m á j u s

2 Azaz Williams saját verzióját és a Kazan javaslatai nyomán elkészült (a

melegség témáját törlô) ún. Broadway-változatot. A szövegváltozatok
filológiai kérdéseihez lásd Brian Parker: Bringing Back Big Daddy. The
Tennesse Wiliams Annual Review, 3-2000 http://www.tennesseewilliamsstudies.org/journal/work.php?ID=32 (utolsó letöltés 2016.03.21.)
3 A recepciótörténet két irányt rajzol ki. Az egyik szerint Brick meleg,
de Williams nem ábrázolhatott olyan alakot, aki ezt nyíltan vállalja.
Mások szerint éppen az Brick karakterének lényege, hogy a társadalomban érvényes normák miatt még önmaga számára sem vallja be meleg voltát.
4 „A queer […] a biológiai nem, a társadalmi nem és vágy össze nem
illeszkedô pontjaira összpontosít.” Annamarie Jagose: Bevezetés a queer
elméletbe. Ford. Sándor Bea. Budapest, Új Mandátum, 2003, 14.
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egy percig nem fér kétség, a rendezés komikussá fokozza hallgatózási jeleneteiket és fontoskodásukat.
A zárókép színre viszi a színrevihetetlennek gondolt
szerzôi utasítást a hálószobát egykor birtokló két agglegény gyengéd viszonyáról.6 Két „férfit” látunk (egészen
pontosan a férfinak öltözött Kertész Katát, aki az elôadásban a tiszteletest és Gooperék gyermekét játssza, és a korábban az orvost alakító Kovács Gyulát), akik elfordítják az
ágyat a benne fekvô Brickkel és Margittal. Ezt követôen
maguk is nyugovóra térnek a sírkôágyba, így a korábban
stílustörésnek ható két lámpácska is elnyeri funkcióját. A
kép nem csupán két meleg férfit láttat, de kulturális referenciái révén (a férfiak hosszú hajat, napszemüveget és
kockás inget viselnek) a szöveg keletkezéséhez kapcsolódó társadalmi átrendezôdést is felmutatja: Big Daddy fiatalkori vándorlásairól szóló monológja egy olyan közeget
idéz meg, mely a társadalmon kívül áll, míg a darab jelene a hidegháborús fogyasztói társadalom konformizmusa és szigorú heteronormativitása. A két kor a maszkulinitás eltérô kódjait preferálja, amit jól demonstrál a Big
Daddy hobo-élete és Brick sportkarrierje közti radikális
különbség (vándorlás, önállóság, a melegség iránti tolerancia szemben a futball kooperációra, önalávetésre és hipermaszkulinitásra épülô világával).7
A játék intenzitásának és a záróképnek köszönhetôen
az elôadás kilép a fikció terébôl, politikus színházzá válik.
A nézôk a szünetben izgatottan tárgyalják a színház szûk
elôterében a történetet; a sorsok és a darabban megfogal-

dik felvonásbeli színre lépésekor nyilvánvalóvá válik, hogy
Brick az ô dikcióját követi: nyugodt, lefojtott hangon beszél, de idôrôl idôre robban környezetével szemben. Öszszetartozásukat vizuálisan erôsíti a Big Daddy által az ünneplôruhája felett viselt fekete háziköntös, a „Nem volna
jó, ha igaz lenne” mondat megismétlése a nekik szóló
szerelmes vallomások nyomán, illetve Big Mama „macskaéneke”. Amikor Big Daddy menyei macskákhoz és egymáshoz való hasonlóságáról beszél, felesége visszatér a
színpadra, macskaként énekel és gesztikulál.5
A darab recepciójában Maggie története sem mentes a
kétértelmûségtôl: az egyik lehetséges olvasat szerint szerelmes nô, aki felszámolja a Pollitt-házat behálózó hazugságokat és elhallgatásokat; a másik verzió szerint maga is a hazugságokban és szerepjátszásban érdekelt, csupán anyagi
érdekeit álcázza szerelemként. Trokán Nóra Margitja egy
szép és elszánt nô, aki az elsô felvonásban inkább szerelmesnek tûnik, s a reakciókból ítélve szimpátiát kelt a befogadókban. A harmadik felvonásban inkább a praktikum, a
törtetés motiválja cselekedeteit, mintha tényleg elsôsorban
az anyagi érdekek vezetnék – záró monológját az ágyon
állva, a fejtámlára támaszkodva mondja el, átvéve az irányítást. Ezt követôen ugyan összebújnak Brickkel az ágyban, a
kép mégis inkább anya-fiú viszonyra emlékeztet.
Big Mama (Csombor Teréz) közönséges és darabos, maga
is nevet saját ormótlanságán, s hosszas diszkussziókba bocsátkozik altesti kínjairól. Az elôadás interpretációja szerint
ôszintén szereti férjét, megrázó, ahogy a halálos betegség árnyékában életét újratervezô férfi többször megalázza.
A rendezés a kecskeméti produkció fôbb szereplôit
tehát úgy jeleníti meg, hogy megtartja és tovább árnyalja az alakokat, viszonyaikat és motivációikat
övezô kétértelmûségeket. Mae és Gooper (Bognár
Gyöngyvér és Szokolai Péter) undokságához viszont
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5 Ungár Júlia szíves közlése szerint az elhangzó szám Barbara dala a

Maya címû operettbôl.
6 „Valaha ebben a szobában élt halála napjáig az ültetvény két eredeti

tulajdonosa, egy öreg agglegénypár – Jack Straw és Peter Ochello ‒,
és azóta nem sok változott. Más szóval idézzen szellemeket ez a
hely: kísértsen benne egy szelíd és poétikus kapcsolatnak valami
szokatlan gyöngédséggel átszôtt emlékezete.” Tennessee Williams:
Macska a forró bádogtetôn. Ford. Bányay Geyza. In Drámák.
Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006, 227.
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mazódó kérdések nem eresztik a befogadót.
A miskolci Kamarában színre vitt Mindent a kertbe a
kecskeméti elôadáshoz hasonló szcenikai és dramaturgiai elemeket használ, mégis másféle hatást kelt, ami
részben a darab eltérô témájából és hangnemébôl is adódik. Edward Albee 1967-es darabjában egy kertvárosi család életébe nyerünk betekintést: a férj szerény keresete
miatt csak nehezen tudnak lépést tartani a klubbal, ezért
a feleség luxusprostituáltnak áll. Noha férjét megviseli a
titok kipattanása, a rögtönzött partyn – a madám váratlan
betoppanása nyomán – kiderül, hogy a többi család is
csak hasonló módon tudja tartani a színvonalat.
A színészek az elsô perctôl fogva reflektálnak a nézôk jelenlétére, Dzsennifer (Ullmann Mónika) és Richárd
(Rusznák András) megszólalásaik egy részét direkten nekünk címezik, mintha mi is a klub tagjai lennénk. A szövegben a kortárs magyar világra utaló referenciák találhatók,
ami újra és újra annak megválaszolására késztet, vajon mi
az, ami ezekbôl a problémákból ránk is vonatkozhat, mi az,
ami teljesen idegen vagy érdektelen számunkra. Míg a
Macska… lélektani mélyfúrásokat végez, ez a történet gazdasági és társadalmi jelenségeket vizsgál, a megjelenítés elemei inkább az intellektusunkhoz szólnak. Az elôadás morális kérdéseket vet fel – leginkább azt, hogy hol az a határ, ahol
az ember a picit jobb körülményekért eladja magát.
A díszlet kialakítása, valamint a tér játszók általi használata folyamatosan a színházi szituációra emlékeztet. A
fal körívét bordó és narancssárga zseníliazsinórok jelzik.
A történések fontos helyszíne a sárga–zöld oszlopos bárszekrény, mely kisebb erôdítményként áll hátul. Ez a házi
tûzhely, a szereplôk a fontosabb események után isznak,
a márkás ital éppúgy osztályjelölô és társalgási téma, mint
a kertvárosi lét egyéb kellékei. A nézôk felé egy nekünk
háttal álló kanapé félkaréja keretezi a színpadot, amihez a
színészeknek alkalmazkodniuk kell – többnyire kifacsarodva ülnek rajta, hogy ne a nézôknek háttal beszéljenek,
vagy éppen rátérdelnek és direkten kifelé fordulnak. A
színpad mértani középpontjában egy szófa áll, ide ül Mrs.
Tooth (Voith Ági), amikor ajánlatot tesz Dzsennifernek,
illetve az általa futtatott nôk férjeivel tárgyal. Voith Ági
drámai súlyt ad Mrs. Tooth figurájának, erôs, sokat látott
nôszemély ô, aki torkunkra forrasztja a nevetést.
A társadalmi nemi szerepekre koncentráló elemzések a
szociológiai közegbe ágyazva vizsgálják az amerikai
dráma e vonulatát. A kor gazdasági viszonylatai a korábban érvényes férfikép revíziójával, illetve a maszkulinitáshoz kapcsolódó aggodalmakkal jártak, mivel a férfiak már
nem vagy nehezen tudták eltartani családjukat. Richárd
elsô belépôjekor szánalmas alakként jelenik meg, akinek
csak kézi fûnyíróra telik – a család gyenge gazdasági pozíciója folyamatosan reflektálódik a dialógusokban.
A színészek játékában és a szereplôk egymáshoz való
viszonyában a Dzsennifer leleplezôdését követô „beismerési jelenet” után érzékelhetô változás. Richárd kis híján
beleôrül – ezt Rusznák András motyogással, fel-le járkálással, ujjai morzsolgatásával jeleníti meg, majd késôbb a
felszarvazott férj bohózatokból ismert szerepkörével váltogatja, egy jelenet erejéig pedig családon belüli erôszak7

ra kész agresszorként lép fel. A bohózatszerûség a titok
kipattanásával kétértelmûvé vált szavak nyomatékos
hangsúlyozásával jelenik meg, és fontos szerepet kap a
második felvonásban, ahol a többi férj bekapcsolódásával
társasjátékká bôvül a célozgatás. Ez a heterogenitás (a drámaiság és a bohózati elemek felváltott használata) pluralizálja nézôi reakcióinkat: hol átérezzük Richárd szörnyülködését, hol nevetünk rajta. Pozícióvesztése a térhasználatban is tetten érhetô: a party során, ahol szép lassan
kiderül, miért is szaladt meg nekik annyira, jellemzôen a
tér szélén látjuk ôt, mintegy kiszorul a képbôl – egy alkalommal még a tapétát jelzô zsinórokba is belegubancolódik. Ezzel szemben Dzsennifer magára talál a viszonyok
tisztázása nyomán, a vendégek távozása után nyugodt,
határozott hangon tervezi meg a jövôt a Mrs. Tooth által
használt szófán ülve.
A történet nemcsak a fogyasztói társadalom értelmetlenségét mutatja meg, de a patriarchális családmodell (a
vállalkozás megújítása kapcsán Mrs. Tooth nem a nôkkel,
hanem férjeikkel folytat tárgyalást), valamint az agresszióra épülô férfiszolidaritás kritikáját is (Richárd a közösen
elkövetett gyilkosság és a hulla eltüntetése révén lesz végképp a klub tagja). Az elôadás Richárd és Dzsennifer kívülállását hangsúlyozza, ezt képileg a jelmezek jelenítik
meg: míg a vendégségbe érkezô házaspárok csiricsáré ruhákat viselnek, a férfiak zakója kissé elszabott, ôk mindvégig világos árnyalatú öltözékeket hordanak. Kívülálló a
gyermekük, Robin (Dénes Viktor) és barátjuk, Jancsi
(Pásztor Pál) is, aki megörökölt gazdagsága és nôtlensége
okán mindenkinél hetykébb, s a színpadi teret is szabadabban használja, mint a többi szereplô: rendre a bárszekrényen keresztül érkezik és távozik. A történet logikája szerint meg kell halnia.
Nem látunk lelki tusát Dzsennifer arcán, amikor elszánja magát Mrs. Tooth korábban elutasított ajánlatának elfogadására – egyszerûen csak kiveszi a kukából a korábban
széttépett névjegyet; a prostitúció testet-lelket gyötrô következményei sem jelennek meg. Az elôadás történetvezetése brechti parabolára hajaz, ahol nem érdemes pszichológiai motivációt keresnünk a cselekedetek mögött, mivel
komplex társadalmi folyamatokat mutatnak fel. Az elôadás
végére érve a legfôbb kérdés az, hogy fôhôseink is bele fognak-e simulni ebbe a képmutató, pusztán materiális érdekeket hajszoló világba, vagy megôrzik kívülállásukat. A
jövô nyitott, de a darab jelenében egy tanulság mindenképpen megfogalmazódik: a férfi gazdasági hatalmának
meggyengülése nem jár automatikusan a nô helyzetének
megerôsödésével, mivel nem egymásnak, hanem társadalmi-gazdasági folyamatoknak vagyunk alárendelve.
Hol? Kecskeméti Katona József Színház Ruszt József Stúdió
Mi? Tennessee Williams: Macska a forró bádogtetôn
Kik? Trokán Nóra, Szemenyei János, Bognár Gyöngyvér, Csombor
Teréz, Kertész Kata, Nagy Viktor, Szokolai Péter, Kovács Gyula.
Fordította: Ambrus Mária és Zsótér Sándor. Dramaturg: Ungár
Júlia. Díszlet: Ambrus Mária. Jelmez: Benedek Mari. Zene:
Mátyássy Szabolcs. Rendezô: Zsótér Sándor.
Hol? Miskolci Nemzeti Színház Kamara
Mi? Edward Albee: Mindent a kertbe
Kik? Rusznák András, Ullmann Mónika, Dénes Viktor, Pásztor
Pál, Voith Ági, Salat Lehel, Seres Ildikó, Cservenák Vilmos, Szabó
Irén, Jancsó Dóra, Márton András.
Fordította: Ambrus Mária és Ungár Júlia. Dramaturg: Ungár Júlia.
Díszlet: Ambrus Mária. Jelmez: Benedek Mari. Zene: Tallér Zsófia.
Rendezô: Zsótér Sándor.

A kérdéshez bôvebben lásd Claire Nicolay: Hoboes, Sissies and
Breeders: Generations of Discontent in Cat on a Hot Tin Roof. The
Tennessee Williams Review, 12-2011. http://www.tennesseewilliamsstudies.org/journal/work.php?ID=108 (letöltés:2015.03.18.)
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závada Péter

a heroikus egó
lebontása Schilling árpád
lúzer című előadásában
a

heroikus maszkulin egó kimozdítása szempontjából Schilling Árpád munkássága a 2010es évek hazai színházának jelentôs teljesítménye.1 A szabadulómûvész apológiája részeként bemutatott RéS és a Lúzer egyik központi témája a nôi és a
férfitest, illetve annak hétköznapi, varázstalanított
helyzetekben történô felmutatása. Ezek a mûvek elmozdulást mutatnak a W – munkáscirkusz patriarchális világához képest.2

valós helyzet megismétlésével, valamint paradox
módon a jelenet profanizálásával, mindennapiságának felmutatásával hangsúlyozza annak mélyen
rituális jellegét. Sárosdi joghurtot iszik és grimaszol, születendô kisbabájáról beszél, ásít, stilizálva
eljátssza, hogy valamit ki akar húzni a testébôl a
száján keresztül, nyáladzik, tapsol, majd végül úgy
csinál, mint aki elalszik vagy meghal – vagyis a
hétköznapokban átélhetô érzelmek egész skáláját
mutatja meg, miközben a kitárulkozás izgalma
végig abban rejlik, hogy a szereptest és a valós test
átjátszódik egymásra. Schilling még lakása magányába visszahúzódva is politikai színházat csinál: a
személyes élet tereinek és magánrítusainak nyilvánossá tétele válik nála színházi értelemben politikus és politikai értelemben színházi gesztussá.
A Sárosdinak feltett kérdések és válaszok irányítottsága, az olyan rendszeresen visszatérô témák, mint a
vagina szabadsága, a nô fontossága a férfi életében
vagy az otthon szülés iránti vágy, mind felfoghatók a
nôi szexualitás felszabadítását célzó, a konzumtársadalom normáit megkérdôjelezô attitûdként. A lúdtollas róka több verzióban elôadott meséje egyrészt megint a korábban egyszerinek és megismételhetetlennek tételezett performanszok újrajátszhatóságát
demonstrálja, másrészt azt, hogy a fischer-lichtei értelemben vett „megkettôzôdés” nemcsak azt jelenti,
hogy a színházban az egyik szereplô helyettesíthetô a
másikkal, hanem azt is, hogy az egyik történet helyett
elmondható egy másik.
A film zárlatában Lilla beköltözik a szülôszobára. A
zöld kórházi csempe, a rossz minôségû, szemcsés felvételek az elidegenítés eszközével élnek. Sárosdi még
vajúdás közben is a színházról, a Krétakörrôl mesél a
szülésznônek, mellyel mintha Schilling azt üzenné,
hogy szereplôje képtelen az életet a színház nélkül
látni, nem tudja kétféle identitását szétválasztani.
Megindul a szülés, de nem látjuk a nô arcát, csak a
hangokat hallani, miközben világra jön a gyerek. A
felvétel elsötétülô képeire az utómunka során a készítôk mesefigurákat rajzoltak, ezzel is a születés mitologikusságát hangsúlyozva.

A szabadulóművész teste: A nő
A RéS címû installáció részeként bemutatott
filmben3 Sárosdi Lilla színésznôt látjuk, amint
Schillinggel közös nappalijukban meztelen táncimprovizációt mutat be. Az elôadás során a nézô
számára nyilvánvalóvá válik, hogy Sárosdi terhes.
A felvételen látni ugyan nem látjuk, de végig halljuk Schillinget, ahogy kérdéseket tesz föl feleségének. Sárosdi Schilling kérésére több, eltérô verzióban is elmeséli az elôzô este hétköznapi történéseit arról, hogyan mentek le boltba, majd hogyan
veszekedtek. Ezzel határozottan aláhúzza a valóság
fikcionalizált jellegét, az élet és a mûvészet egybeomlasztásának avantgárd igényét. Sárosdi meztelen, várandós teste áll a nézôi figyelem középpontjában, így sejtjük, hogy az elôadás a fogantatás, a
terhesség és a születés rítusáról szándékozik érvényes állításokat megfogalmazni. Épp az egyszeri,

1 Írásom címét Sturcz Jánostól kölcsönöztem, aki A heroikus ego le-

bontása címû könyvében a magyar testmûvészet paradigmaváltását,
a modern mûvészetre jellemzô heroikus, gyôztes testtel szembeni
radikális alternatívákat elemzi. Sturcz János: A heroikus ego lebontása. A mûvész teste mint metafora a magyar mûvészetben a nyolcvanas
évek közepétôl napjainkig. Budapest, MKE, é. n.
2 A témához lásd Adorjáni Panna: Végletes látványok. Erôszak a nôi
testen a 21. századi magyar színház négy elôadásában. Theatron,
2014/3. 37 71. http://www.theatron.eoldal.hu/cikkek/2014.osz/xiii.-evfolyam-3.-szam.html (utolsó letöltés: 2016.03.23.)
3 Krétakör: A szabadulómûvész apológiája. DVD, Hangvetô kft., 2012.
Az elemzéshez a DVD-kiadványt használom, mely mind a film,
mind a fotósorozat esetében alaposabb tanulmányozást tesz lehetôvé az eredeti installáció szimultaneitásához képest.
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A vesztes teste
A Lúzer díszlete üres fekete tér,
melyben egyszer csak felbukkan a
színész, azaz a Schilling Árpád szerepét megtestesítô Schilling Árpád.
És Brook Az üres tér címû munkájából tudjuk, hogy ez már maga a
színház – hiszen állítása szerint
nem is kell hozzá más, mint egy
színész, aki áthalad az üres téren,
és egy nézô, aki figyeli ôt. Schilling
kezében egy Marx-mellszoborral
jelenik meg a térben, és ez a kendôzetlen gesztus máris egyértelmû
politikai kontextusba helyezi az
elôadást. Bemutatkozással kezdi,
majd összefoglalja a Krétakör rövid
történetét, beszél az állami támogatások indokolatlan csökkentésérôl,
és beszámol egy másik krétakörös
projektrôl, melynek során videóra
vették, ahogy a pályázat hivatalos
papírjait széttépi a minisztérium
elôtt. Nemcsak hogy a színházról
mesél a színházban, hanem nyíltan vállalja a politikai színházcsináló szerepét is. Bemutatkozása után
a színpadra szólítja feleségét,
Sárosdi Lillát, aki tehát nem önszántából jelenik meg. De ekkor Sárosdi már a
„Lillát” játszó színészként van jelen, és Schilling teste
és énje is folyamatos rezgésben van a civil (állampolgár, apa, rendezô Schilling) és az Árpádot játszó színész test, illetve én között.4 „Árpád”„Lillára” tehát
mint színészre utal: felszólítja, hogy játssza el, a történet szerint hogyan nevette ki ôt néhány hete, mikor
megmutatta neki a fent említett tiltakozó videót. Mint
egy színésztréning során, többször is elismételteti
vele a jelenetet, azaz élôben rendezi a feleségét játszó
színészt. Már ekkor is durva, utasítgató hangnemben
beszél vele, egyrészt mivel szerepe szerint haragszik
rá, hiszen megalázva érzi magát, amiért felesége kinevette, másrészt azért, hogy az elôadás páros jeleneteiben a rendezô–színész viszony brutalitása is a reflexió tárgyát képezze. Noha a köztük zajló párbeszéd
témája a demokrácia és a tolerancia, illetve annak hiánya, a Schillinget játszó színész lekezelôen és agresszívan bánik feleségével, épp úgy, ahogy egy diktátor bánna a népével. Schilling hamarosan odáig jut
felháborodásában, hogy kijelenti: „Kilépek mindenféle szervezetbôl, nem vagyok mûvész többé. Itt állok
egyedül, mint egy mementó, a szégyen szobra.”
Az elôadásnak ezen a pontján Schilling markáns elmozdulást tesz a hagyományos, reprezentáción alapuló játékmód felôl a performansz irányába: meztelenre vetkôzik, és arra kéri a nézôket, hogy egy filctol-

ördög tamás és Schilling árpád a lúzerben

A szabadulóművész teste: A férfi
A RéS FÉRFI alcímet viselô fotósorozata Schilling testének pontról pontra történô deheroizációját, majd pedig
a valóság és a színház közti negyedik fal lebontásának
konkretizálását ábrázolja. A fotókon Schilling testrészeit, kopasz fejét, fülét, arcát látjuk, majd elôkerülnek az
olyan, lakásban található hétköznapi használati tárgyak
is, mint a távirányító, az aprópénz, a biciklipumpa vagy
az asztali csocsó. Miután végignéztük, ahogy eszik, fürdik, valamint arcszôrzete növekedésének különbözô stációit is végigkövettük, látjuk, ahogy Schilling gyúrópadot
szerel össze, edz, végül pedig megszereli a csocsóasztalt
– tehát egy sor, a férfi társadalmilag konstruált neméhez
illô tevékenységet végez. A fotókon megjelenô eseménysorozat csúcspontja azonban kétségtelenül a valóság és a
színház közötti metaforikus és konkrét fal lebontása.
Schilling elôbb a fekvenyomó-rúd végével betöri a tv képernyôjét, és bekukucskál a lyukon, mintha azt hinné, valaki figyeli a képernyô mögül, majd észreveszi a könyvespolc mélyén megbújó kémlelônyílást, és az egész polcrendszert lebontva a rúddal végül átszakítja a falat, hogy
ráeszméljen, lakása negyedik fala mögött valóban egy
nézôtér terül el, a nézôtéren pedig egy tucat kislány és a
felesége, Sárosdi foglal helyet. Schilling meztelenül áll a
színpadon, háta mögött az átszakított fallal, testét vérrel
és madártollal keni össze, ami akár a „tollas a háta” kifejezés képi-szemantikus asszociációjával is párhuzamba
állítható, ami szintén a balekság jelképe. A valóság és
színház közötti fal lebontása és a tollas kép egyben átvezet minket a 2014-ben a Trafóban bemutatott Lúzer
címû elôadáshoz.
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4 Innentôl Schilling valós karakterére mint Schillingre, fikcionalizált

karakterére pedig mint „Árpádra” hivatkozom. Felesége megkettôzôdött karaktere esetében a Sárosdi és a „Lilla” megnevezéseket választottam.
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lal írják rá a testére a hatalommal szemben megfogalmazott kritikáikat.5 Egyben pocakos testének írható felületként való felkínálásával szembefordul „a korábbi heroikus, az erôszakkal szembeni küzdelembôl
mindig diadalmasan és szépségesen kikerülô performerek gyôztes, heroikus én-képével, illetve a fitneszipar manipulált paramétereivel”.6
Az elôadás során ezt követôen indul el a hagyományos értelemben vett dramatikus játék, és veszi kezdetét a történetmesélés, ugyanis játékba lép a közönség soraiban helyet foglaló beépített színész: Láng
Annamária. Ez már távolról sem performansz, nincs
kétségünk afelôl, hogy megtörtént a szerepfelvétel. A
színészek ettôl kezdve nem a „jelen idôt és teret” népesítik be, hanem utánozzák a valóságot: eljátsszák,
hogy egy képzeletbeli lakás képzeletbeli szobájában
vagyunk, melynek közepén egy kanapé áll, elôtte
pedig széles perzsaszônyeg terül el, mintegy körülhatárolva a „játék” terét.
A Lúzerben a kanapé egyértelmûen a gender-sztereotípiák megkérdôjelezésének helyszíne. Hanna
(Láng Annamária) és „Lilla” beszélgetése közben elôkerülnek a feminista diskurzus olyan gyakori témái,
mint a biológiai és társadalmi nemek (gender) által
kialakított testképek közti feszültségek vagy az európai nô politikában betöltött szerepe. Sôt, Hanna azt is
kifejti, hogy szerinte a nôk genetikusan arra vannak
beprogramozva, hogy harmóniát teremtsenek.
„Korábban gyûlöltem a testemet, de Berlin megengedi, hogy szeressem” – mondja, és közben karjába
veszi és szoptatni kezdi a gyerekét szimbolizáló játék
babát. Márk (Vranik Krisztián) és Hanna songjai az
elôadás pilléreiként is szolgálnak: rövidebb, összefüggô etapokra tagolják a cselekményt. A jelenetek
Grundgestusával kapcsolatosan fogalmaznak meg ironikus üzenetet – ezzel is brechti játékhagyományt
idézve.
Késôbb Lilla is meztelenre vetkôzik, miközben
Hanna nôi egyenjogúságról szónokol neki, barátnôje
testét borral önti le, és a felhasított kispárnából tollat
hint rá. Ekkor már a Berlinben dolgozó fiatal rendezônô rendezi „Lillát”. A lemeztelenedés és a tollal beszórt nôi test képe a Lúzerben egyszerre jelképezi a
megkínzott nô mártírrá, szentté, sôt angyallá lényegülésének folyamatát és a „tollas hátú” balek, tehát a
„lúzer” nôi megfelelôjének megképzôdését. Nem
meglepô, hogy Terhes Sándor kormányközeli producere ezoterikus marketingdumájával rövid úton elcsábítja „Lillát”.
Schilling újfent ironikusan viszonyul a heroikus
maszkulin egó képéhez, mikor egy kihízott Batmanjelmezben lép színre, hogy hazacsábítsa feleségét.
„Én rendezek neked egy Csehovot, csak gyere haza!”
– szól a szívszaggatóan szánalmas, ugyanakkor komikus ajánlat, melyben a populáris és elit kultúra paradigmáit vegyítô posztmodern gesztus is felsejlik. A
forradalmi ellenzékiség és az állami elnyomás patriarchális gyakorlatairól szóló monológ azonban bántalmazásba fullad: paradox módon épp a liberális
„Árpád” veri meg feleségét, amiért az megalkudott a
rendszerrel. A Terhes által alakított producer a következô song alatt letörölgeti „Lilla” testérôl a rátapadt
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tollakat, és így a mosdatás a megalázottságból való fölemelés, a kegyelem gyakorlásának ironikus gesztusává válik.
A heroikus egó, egyben a karteziánus énképhez
kapcsolódó zárt testkép reprezentációs kliséinek szétzilálása figyelhetô meg az elôadás harmadik harmadában, „Árpád” testi és lelki lezüllését követôen,
mikor a korábban bébiszitterként dolgozó Ági (KissVégh Emôke) a kanapén megmosdatja és bepelenkázza a bukott, eszméibôl kiábrándult rendezôt. Ági
és „Lilla” „gyászoló” asszonyai, „Árpád” testének letörölgetése egyben fölkínálja egy Krisztus-parafrázis lehetôségét is.
A magatehetetlen, pelenkázásra szoruló férfi deheroizált testképe összeolvasásra csábít Romeo
Castellucci 2010-es, Az arc fogalma Isten fiában címû
elôadásával, melyet hazánkban ugyancsak a Trafóban
játszottak. Amellett, hogy az elôadás nyilvánvalóan játékba hozza a szent és profán kérdéseit, Castellucci
rendezésének is alapvetô törekvése, hogy fölszabadítsa a férfiidentitást a hegemón maszkulinitás sztereotípiái alól. Egyik leghatásosabb eszköze a meztelen,
öreg, az inkontinencia jeleit mutató férfitest társadalmi tabukat sértô felmutatása.
A Lúzer egyfelôl politikai színház, amennyiben nyíltabban vagy burkoltabban utal a jelen politikai állapotára, a brechti kérdéseket és a brechti válaszokat szorgalmazza, de politikus színház is, amennyiben saját
színházi szabályrendszerének felforgatásával fenyeget, önreflexív gesztusokat tesz a reprezentáció lehetôségeinek újraértelmezésére, és így a színházfogalom határait feszegeti.7 Az elôadásban a performativitás és a reprezentáció egyszerre, egyazon idôben
mutatódik föl és reflektál egymásra. De nemcsak
ebben a kontrasztállításban érhetô tetten a Lúzer fontos, véleményem szerint paradigmaváltó gesztusa,
hanem abban is, ahogy az „ösztönösen rögzült nemi
szerepek merev határainak megtámadásával” megkérdôjelezi „a heroikus, macho mûvész-ego hegemóniáját”.8

5 Erika Fischer-Lichte A performativitás esztétikájában a következô is-

mérvekkel jellemzi a ’60-as évek performativ fordulatát. A performanszok során végbe kell mennie valamiféle testi transzformációnak vagy spirituális átváltozásnak mind a játszó, mind pedig a nézô
részérôl, tehát közösen föl kell vállalniuk az önsebzés, az ôszinteség
és a kitárulkozás lehetôségét. Ezáltal a nézô is játékossá válik, aki
bízik a transzformáció erejében. Az elôadás tárgya nem egy artefaktum vagy mûtárgy, hanem a saját test válik benne eseménnyé, lévén
hogy a cselekvés testisége, anyagisága dominánsabb a jelszerûségénél. A performansz itt és most történik, a nézôk és a játszók azonos
idôben és térben tartózkodnak, ezáltal társszubjektummá
(Kosubjekt) válnak. Tehát a performansz a megértés helyett a testi
tapasztalatra helyezi a hangsúlyt, megkísérel ellenállni a jellé válásnak, noha tudjuk, hogy a jelentésképzés a nézô részérôl automatikusan beindul és leállíthatatlan. A performativitás tehát a színészek
és a nézôk testi jelenlétével együtt járó határátlépést jelent mûvészet
és élet között. ‒ Erika Fischer-Lichte: A perfromativitás esztétikája.
Budapest Balassi Kiadó, 2009.
6 Sturcz: i. m. 58.
7 A politikai és politikus színház fogalmához és a kettô különbségéhez lásd Kiss Gabriella: A kisiklás tapasztalata. Gondolatok a politikai színházról és a színház politikusságáról. Alföld, 2007/február,
60‒78.
http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/17
(letöltés:
2016.03.23.)
8 Sturcz: i. m. 56.
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horváth lajos ottó az isten ostorában

adorjáni Panna

a férfi (hetero)szexuális
hatalma
férfiábrázoláS viDnyánSzKy attila
iSten oStora éS JánoS vitéz CÍmű elŐaDáSaiban

v

idnyánszky Attila Nemzeti Színházban rendezett elôadásainak zöme a klasszikus magyar
(dráma)irodalom kanonikus darabjaiból építkezik, amelyek központi szereplôi gyakran (szerzôik
pedig kivétel nélkül) férfiak. Ezek a szövegek vagy történetek a magyar kultúra szerves részei, fontosságuk
megkérdôjelezhetetlen, feldolgozásuk pedig különös
kihívást jelent, hiszen egyfelôl többnyire hatalmas
szakirodalma van az értelmezésüknek, másfelôl látszólag stabil jelentések tartoznak hozzájuk, hiszen kanonikus mûvekrôl és legendás alakokról van szó. Az alábbiakban két elôadásban vizsgálom a férfiak ábrázolásának módozatait, különös tekintettel azok fôszereplôire.
Fontos közös nevezôjük, hogy mindkét címszerep-
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lôt Mátray László alakítja: János vitézt Petôfi elbeszélô költeményének azonos címû feldolgozásában, és a
hun Attila királyt Bánffy Miklós A nagyúr címû drámáján alapuló Isten ostora elôadásban is. Egy másik
közös jellemzôje a két produkciónak, hogy mindkettô
az egyén és társadalom feszültséggel teljes és gyakran
tragikus viszonyát tematizálja. Ezt az oppozíciót
Vidnyánszky rendezései különösen hangsúlyossá teszik, bár az nem egyértelmû, hogy mennyire tudatos
döntés az elôadásokban az, hogy a világgal szembeszálló kivételes egyén, a romantikus értelemben vett
zseni szexuális felsôbbrendûsége és potenciája okán
is különbözik a „többiektôl”. Elemzésem központi
tárgya az, ahogy a fôhôsök szexualitása szoros össze-
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eöri Szabó zsolt felvétele

magát az ellenségtôl szerzett egzotikus
nôi prédára. A történések kimenetele
az elsô pillanattól fogva egyértelmû –
tudjuk, hogy Mikolt be fogja adni a derekát. Ráadásul tépelôdése, hogy legfôbb ellensége teperi le, és hogy ô akarata ellenére, de szinte azonnal belészeret, még izgatóbbá teszi azt a
szerelmi együttlétet, amire az Isten ostora megállíthatatlanul kifut.
Úgy tûnik, hogy Attila hatalma elsôsorban szexuális potenciaként értelmezhetô, hiszen egyrészt nem látjuk
más kontextusban, vagyis az elôadásnak minden részlete egyértelmûen a
fôsodorbeli történésekre vonatkozik, és
nincs olyasmi, ami a cselekményt
(Attilát) eltántoríthatná ettôl az iránytól.
Másrészt ennek tulajdonítható, hogy
Attila szinte bárminémû konfliktus
vagy összecsapás nélkül legyôzi a teljes
ellene szövetkezô udvart, élén a meglehetôsen erôs fizikumú Berik herceggel, aki az uralkodó megérkezéséig befolyásosnak bizonyul az udvari hierarchiában. Attila azért gyôz, mert ô a király, de úgy tûnik,
hogy azért ô a király, mert szexuálisan ô a legfelsôbbrendû
– ez a hierarchia és rendszer tulajdonképpen elég stabil
ahhoz, hogy az átmeneti megingás után még erôsebben
épüljön újra. Attila megtestesíti a szexuális ragadozót, vagyis
definiálja a kor és kultúra alapértelmezett férfieszményét,
az ún. hegemon maszkulinitást₁, és hatalmánál fogva
ugyancsak neki van lehetôsége arra, hogy túllépje vagy újraírja annak szabályait. Az udvar többi szereplôje tulajdonképpen csak kontraszt: látszólag a sokféleséget képviselik2,
hiszen van itt fiatal katona, idôs udvari bolond, sámán, bizánci és katolikus pap, sôt még egy transzvesztita is; ami
pedig a nôket illeti, a gót Mikolt hercegnôhöz tartozik egy
zárdafônöknô, illetve az elôadást szinte végigénekli és -táncolja egy sámánasszony. Ezek a mellékszereplôk mindanynyian valamilyen típusú deviancia vagy másság képviselôi:
pénzért vagy személyes érdekbôl könnyûszerrel feladják elveiket, vallásukat vagy hûségüket – és mintha az álságosságukat lenne hivatott jelezni az is, hogy többük át-átöltözik az
elôadás során, a nônek öltözött férfi lassanként veti le a „nôi
jegyeket” magáról, és ugyanígy kerül le a püspökrôl is a
papi csuha. Velük ellentétben Attila hôsi és tiszta, aki ráveti ugyan magát Mikoltra, de úgy tûnik, bele is szeret a nôbe,
majd bölcsen, szerelmesen és sorsába beletörôdve hal meg.
Attila karakterében a heteroszexuális potens férfi jelenítôdik meg, aki a férfitársadalom csúcsán áll és uralkodik, és
akit egyetlen ember pusztíthat el: mindent elsöprô vágyának objektuma, a nô, akit szeret – akit viszont ugyanúgy

mátrai lászló a János vitézben

függésbe kerül a hatalommal való viszonyukkal.
Az Isten ostorában a háborúból hazatérô Attila a gót hercegnôt, Mikoltot találja az udvarában, aki elvileg a háborúban szerzett zsákmány része, s mint ilyen az uralkodó által
birtokba vehetô prédának minôsül. A hercegnô azonban
megkísérel egyezségre lépni az udvar befolyásolhatóbbnak
tûnô tagjaival, pénzt is ígér azért, hogy ne adják ki
Attilának, aki kinyírta egész családját. A gót herceg, Berik
vállalja is Mikolt védelmét, és meglehetôsen felajzott állapotban szövetkezik Attila ellen, hogy aztán minden terve
füstbe menjen, amikor az uralkodó végül megérkezik,
könnyûszerrel kitalálja a dolgok állását, és egyértelmûen
saját tulajdonának tekinti a nôt. Azonnal megülik az esküvôt, Attila pedig a nászéjszakán kiüríti a palotát, majd
annak rendje s módja szerint elcsábítja a zavart nôt, aki viszont a kéjjel fûtött együttlétben halálos sebet ejt Attilán a
mérgezett hajtûjével, majd hosszasan könyörög azért,
hogy a férfi pusztítsa el ôt is.
A viszályokkal és ellentmondásokkal terhes szerelmi történet középpontjában Attila áll, aki az elôadás elsô harmadában ugyan még nem jelenik meg a színen, de ekkor is hiánya, illetôleg a várakozás szervezi az eseményeket. Az
elôadás sajátságos szerkezetében a szinte teljesen körbeülhetô játéktérben majdhogynem mindvégig jelen van a teljes szereplôgárda, egyszerre teszik dinamikussá és elnagyolttá a teret: mindenki mozgásban van, mindig történik
valami, de az udvar feszültséggel teljes pulzálását a szinte
állandó élô- vagy bejátszott, népzene-, dzsessz- vagy klasszikus zenei aláfestés is felerôsíti. Ebbôl a hangzavarból és öszszevisszaságból rajzolódik ki egyik-másik jelenet, de Attila
megérkezéséig tulajdonképpen minden csak pótcselekvés,
hiszen a tulajdonképpeni cselekmény relatíve gyorsan kiderül, az egyéb viszályok és melléktörténetek pedig nagyon
kevés figyelmet kapnak. Az elôadás tehát egyértelmûen
Attila karakterére épül, a kitartott várakozás pedig különös,
nem kevéssé szexuális töltetû izgalmat hivatott kelteni:
Attila ugyanis nem megfáradt hadvezérként tér vissza,
hanem mint éhes vadember, aki alig várja, hogy rávesse
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Lásd R. W. Connell vonatkozó értekezéseit, különösen R. W.
Connell — James W. Messerschmidt: Hegemonic Masculinity,
Rethinking the Concept. Gender & Society, Vol. 19, No. 6, December
2005, 829–859.
2 Az elôadás szinopszisa a rendezô Vidnyánszkyt idézi, aki az elôadás
miliôjében „a »Kelet« és a »Nyugat« drámai találkozásának történelmi dimenzióját” véli felismerni, amely meglátása szerint ma, amikor
„a világban oda-vissza hullámzásban mozognak egész népek”, ismét
aktuális probléma. (Lásd https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/istenostora-banffy-miklos-a-nagyur-cimu-muve-alapjan/szinopszis, utolsó
letöltés: 2016. március 24. )

16

XLIX. é vfolyam 5.

fÓKuSzban: maSzKulinitáS

tönkretesz az, hogy átmenetileg felülemelkedett a férfin.
A János vitéz Kukorica Jancsija Attilához hasonlóan
ugyancsak egyedül áll a társadalommal szemben, de
az ô különvalósága a hun uralkodó inverze: Jancsi a
falu árvája, akinek el kell menekülnie abból a faluból,
amely ôt örökbe fogadta, és a faluval együtt maga után
kénytelen hagyni egyetlen reménységét és sorstársát,
az ugyancsak kegyetlen sorsú Iluskát. Csatangolása
során beáll zsiványnak, katonának, csatát nyer és
megmenti a francia királykisasszonyt, majd viszontagságos úton tér haza, hogy kiderüljön, Iluskája
meghalt. A fiú – ekkor már János vitéz – újra útnak
indul, és meg sem áll Tündérországig, ahol egy csodálatos véletlen során életre kelti szerelmét, és ahol a
falu két árvája immár tündérkirályként uralkodik.
Vidnyánszky rendezésében János és Iluska megsokszorozódik, több tucat fiatal színész illusztrálja, táncolja és játssza el a történet legfontosabb részleteit és szerepeit, miközben ugyancsak ôk szolgáltatják a kerettörténetet. Itt is megfigyelhetô a fôhôs színre léptetésének
egyfajta késleltetése: ameddig meg nem jelenik az
„igazi” Kukorica János, a fiatalabb színészek próbálgatják a szerepét, mindegyre a színpad elejére szaladnak
és felkiáltanak: „Én vagyok Kukorica János!” Ez a szerepátvétel az elôadás idôtartama alatt még párszor viszszatér, és mindig valamilyen ellentét kifejezésére szolgál. A többnyire tömegként szereplô fiúk még nem készek arra, hogy megtestesítsék a János vitéz-ideált, vagy
másképp: hogy eljátsszák János vitézt. A János vitézzé
válás egyrészt végig követhetô a fôhôs egyéni sorsában,
másrészt a történet metanarratívájában is: ez utóbbi a
szerint a férfieszmény szerint történik, amely a felvilágosodás elveinek hatására írja elô az újkori férfiasság
pozitív sztereotípiáját, és amelyben kulcsfontosságú
szerepet játszott többek között mind az erô, mind
pedig valamely hivatalos mérce szerinti, a test és lélek
harmóniájában létrejövô szépség.3 A „[f]érfitest, szépség és erényesség ismét összekapcsolódik, együtt jelentik a »férfias bátorságot« és a »férfias szellemet«”;4 ez
a bonyolult és idealizált jellem pedig a leghangsúlyosabbá akkor válik, amikor a Franciaország segítségére
sietô magyar hadsereget alakítják, akik között elvegyül
ugyan Kukorica János, de aki ebbôl a láthatatlanságból
annál erôteljesebben válik ki, amikor egyedül megmenti a francia királykisasszonyt. János jobbnak, feddhetetlennek bizonyul a többi fiú között: nem nôzik, és
még a királykisasszony keze sem kell neki – Iluska szerelme egyértelmûen hûségessé teszi ôt. Iluska karaktere meglehetôsen egysíkú és szûkre szabott, a hôn szeretett lány többnyire csak képként jelenik meg: hol egy
emelvénybe épített körszínpadon forogva, máskor táncolva vagy csak ücsörögve, de többnyire némán.
Tudjuk, hogy ôk a falu árvái, akik egymásban igazi társra találtak, de minthogy az elôadás János vitéz szemszögébôl láttatja a történetet, Iluska tulajdonképpen
nem marad más, mint fantáziakép, ideál, ami szervezi
Kukorica János tetteit és életét, de ami önmagában üres
jel, csak János (szerelme) ruházza fel értelemmel.

Az értelmet adó szerelem viszont nem akármilyen: egyfelôl kiválasztottnak kell lenni hozzá, nem lehet bármelyik fiú az, másrészt úgy tûnik, hogy ennek a szerepkörnek konkrét ismertetôjegyei is vannak. Az elôadásban
szerepet kap három kiskorú: két fiú és egy lány, akik szinte mindvégig a színen vannak, és többnyire egy helyben
ücsörögve egy meséskönyvbôl narrálják az eseményeket.
A három gyerek közül az egyik fiú és a lány láthatóan
Jancsi és Iluska gyerekkori képei – a fiút János többször is
kézen fogja, az néha átvesz bizonyos jeleneteket, az elôadás végére pedig János vitézhez hasonlóan katonaruhába öltözik. Ez a fiú nyurga gyerek, ellentétben kissé zömökebb társával, akit, amikor a többi fiú példáját követve
ô is „jelentkezik” a János vitéz-szerepre, a színpadon és
nézôtéren egyöntetûen kinevetnek. Az igazi János vitézt a
fentebb is taglalt sztereotípia jegyében egyértelmûen a
szôke, magas, jóvágású Mátray játssza, és a legügyesebbek közül is csak az léphet nyomába, aki hasonló fizikai
jegyekkel van megáldva. A tény, hogy a nézôtéren nagy
százalékban ugyancsak gyerekek ülnek, jelzi, hogy milyen korán elkezdôdik az a folyamat, amely által egy nagyon partikuláris test rendelôdik bizonyos szerepekhez.
János vitéz alakja, aki elvileg a mélyszegénységbôl és radikális kirekesztettségbôl tör utat magának a hírnév, elismerés és jólét felé, és kapja meg végül a tökéletes és végtelen boldogságot, tulajdonképpen éppen hogy megerôsíti az elnyomást és hátrányos megkülönböztetést, hiszen
azt bizonyítja, hogy mind a szerelem, mind pedig a férfiasság egyik legfôbb jegyének tekintett erô és az abból
megszületô hatalom is csak annak jár, aki bizonyos, többnyire a fizikalitáshoz és szexualitáshoz kapcsolódó feltételeknek eleget tesz. A szegénység és az árvaság fogalmához perverz módon kapcsolódik a biológiai értelemben
vett kiválasztottság fogalma. Ez a János vitéz-ábrázolás
voltaképpen reflektálatlanul továbbviszi azt a mitizált emberképet, amely a romantikus irodalom folklórfeldolgozásaiban mindegyre visszaköszön.
A fentebb taglalt példák mutatják, hogy a társadalmi
nemek elméletei felôl olvasva ezek a magyar romantikus irodalom által ihletett elôadások egyfelôl egyértelmûen, másfelôl a legendává kövült értelmezés miatt
szinte észrevétlenül bizonyulnak meglehetôsen problematikusnak. Vidnyánszky rendezéseiben ezek a narratívák mintha csak ürügyként szolgálnának arra, hogy
valamely radikálisan új értelmezést vagy jelentést hozzanak létre, ami azonban nem valósul meg – ez a meghiúsulás pontosan annak a következménye, hogy bár a
produkciók hatalmas mennyiségû szövegi, képi és auditív anyagot mozgósítanak, de ezt a legkézenfekvôbb
szabályok szerint használják; a szöveg a kép, a zene a
színészi játék, a színészi játék a látvány illusztrációja, és
így tovább. Kialakul ezáltal egy okosan megtervezett
struktúra, ami viszont csak azért áll egyben, mert az
elemek hozzáértôen vannak összerakva, anélkül, hogy
bármilyen gondolati ív, fogalmi rendszer, jelentésmezô
szerint szervezôdnének. Illetôleg egyetlen, öröklött
rendszer kirajzolódik, amely tulajdonképpen alapértelmezettnek gondolja magát: ez pedig a hatalom, amely
elnyomáson alapul, és amelynek élén a kiválasztott géniusz áll, aki viszont korántsem a romantika deviáns,
outsider alakjára emlékeztet, hanem ellenkezôleg, ô az
elsô férfi, aki a maga tökéletes szexuális és fizikai potenciája révén uralkodik a „többiek” felett.

3 A maszkulinitás kialakulásának történeti vonatkozásaihoz lásd

George L. Mosse: Férfiasságnak tüköre. A modern férfieszmény
kialakulása. Ford. Székely András. Budapest, Balassi Kiadó, 2001.
4 Uo. 47.
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Schiller Kata felvételei

Stefanovics angéla, Pintér béla és Szamosi zsófia a titkainkban

antal Klaudia

apák és fiúk
Pintér béla és
társulata előadásaiban
megy a kórházba az elhunyt édesapja, Savanyú József
(Szûcs Elemér) személyes tárgyaiért, mely néhány ruhadarabon kívül csupán egy pornómagazinból és egy
tûzoltósisakból áll. A fiú nem csupán egy sisakot örököl, hanem vele együtt a tragikus apai sorsot is: amint
a fiú fejére felkerül a sisak, elkezdi az apa „betyárosan
kemény gyerek életét” élni, patakban fürdôzô nôket
szöktet, fegyveres erôvel eltérít egy vonatot, és folytonfolyvást a csendôrök elôl menekül. Azáltal, hogy az apa
az utolsó híres betyár, Savanyú Jóska nevét viseli, élettörténete romantikus színezetet kap, hiszen a ’48-as
szabadságharc leverése után a negatív rablófigurák

a a férfi szerepek és maszkulinitás(ok) reprezentációinak szemszögébôl áttekintjük a magyar független színházi szcéna egyik legfontosabb alakjának, Pintér Béla írói-rendezôi munkásságát, akkor az apa-fiú kapcsolat és ennek részeként az
ödipális dinamika, a saját helyzetét/pozícióját/identitását az apához képest pozicionáló fiú alakja jelöli ki az
elemzés egyik fô tematikai irányát.1 Az apák és fiúk
közötti viszony révén nem csupán a szélsôséges apafigurákról és a felnôttkorra kiható gyermekkori traumákról, hanem a férfiasság változékony formáiról,
ambivalens megjelenítési formáiról is képet kapunk.
Az apa-fiú kapcsolat toposza elôször az 1999-es
Kórház – Bakony címû elôadásban jelenik meg. Az elôadás az apa hiányából indul ki: a fiú (Pintér Béla) be-

h
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1 Terjedelmi okokból, illetve a vizsgálat apa-fiú tematikában való kijelölése

miatt jelen elemzés nem foglalkozik az Anyám Orra, A Sütemények
Királynôje , A Démon gyermekei és A 42. hét apafiguráival.
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közül sokan népi hôsökké váltak, és különbözô jótettek forogtak róluk közszájon. Ugyanezzel a romantizáló gesztussal él a fiú is az álmában, amikor az egész
életében alkoholistaként élô apa életét tajgai idillben
helyezi el. Ezt a romantikus álomképet azonban felváltja a rémálomként megjelenô valóság, a betoppanó
apa alakja, aki a mulatozás közben a felnôtt fia jelenlétében onanizálni kezd. A fiú sírva üti-veri az apját,
dühe azonban nemcsak az apa, hanem saját baljós jövôképe ellen is irányul, hiszen ahogy az apa ki is
mondja: „Az a baj, hogy nagyon hasonlítasz apádra.
Pont olyan durva és türelmetlen vagy, mint én.”2
A pintéri életmû korai darabjaira, így a Kórház –
Bakonyra is a kíméletlen ôszinteség és személyesség a
jellemzô,3 ennek ellenére nem veszt általános érvényességébôl, hiszen mindenki számára ismerôs helyzeteket, pillanatokat tár elénk. Az elôadás tartalmi elemévé válik a közhelyes, a klisé, aminek következtében
frázisokká alakulnak át a romantikus szerelmi történetrôl és mély emberi fájdalmakról szóló vallomások
is: például az elhunyt apa, aki életében alkoholistaként
mit sem törôdött a családjával, a fia kérdésére, hogy
miért jött vissza, azt feleli: „mert úgy szeretnék még
szeretni”.4 A maga együgyûségében jelenik meg ifj.
Savanyú szerelmi története is, vallomásának5 giccsességét a látványvilág, illetve a színészi játék még inkább
felerôsíti, ahogy a zöld fény által megvilágított, pokrócra heveredô pár a hóesésben egymáshoz dörzsöli
az orrát. A férfiak személyes vallomásai és érzései banalitásuk következtében elvesztik érvényességüket.
Az apa-fiú betyártörténetében a lezárt, végleges sors
által kiváltott düh, a férfibánat és a férfinosztalgia6 jelenik meg. A fiú a jövôjét jelképezô sisakkal a kezében némán áll a valóságban, képzeletben azonban
megvívja ödipális harcát az apjával, kipróbálja apja betyárosan kemény életét, különbözô kalandokba keveredik, a legnagyobb feladat azonban épp a valóságban
várja: túllépni a tragikus apai sorson.
A férfi kiszolgáltatott némaságának7 az állapotát a
Kórház – Bakony után Pintér hét évvel késôbb a
Korcsula címû rendezésében boncolja tovább. A történet egy adriai sziget kempingjében játszódik, az apa,
András (Deák Tamás) meredten bámul ki a közönségre a fehér mûanyag székén ülve. Depresszióval átitatott némaságát elôször a „trónja” körül felhalmozott üres sörösüvegek láttán az alkoholizmusának,
majd a fogyatékos gyermeke színre lépése után a fia
miatt érzett fájdalmának, késôbb, amikor a pletykás
feleségétôl tudomást szerzünk a vastagbélrákjáról, a
halálos betegségének, végül a fônöke szerelmi vallomásakor az elnyomott meleg érzéseinek tulajdonítjuk. A székébôl csupán néhány alkalommal látjuk felállni, például amikor megveri a fiát, Mackót (Pintér
Béla), amiért az a karaoke-buliban letolja a nadrágját,
illetve amikor fônöke, Géza (Thuróczy Szabolcs) szerelmet vall neki. Úgy tûnik, mintha a Kórház – Bakony
jóslata – miszerint a fiú ugyanolyan türelmetlen és
agresszív lesz, mint az apja – beteljesedni látszana: az
(új) apa széttépi a fiától kapott születésnapi rajzot, és
ordibál, amiért a fogyatékos fiú üres sörösüveget hozott neki. Csak akkor érzi újra férfinak magát, amikor
a végtelenül udvarias, mézesmázosan meleg fônöke
szerelmet vall neki.
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Mivel ritkán látunk példát meleg férfi ábrázolására a
hazai színpadokon, különös figyelmet érdemel Géza
és András karakterének, illetve a köztük lévô viszonynak a színrevitele. Géza kedvességével, érzékenységével és figyelmességével felidézi az amerikai filmekbôl
ismert, a nôk legjobb meleg barátjának tipikus képét,
mackós testalkatával és szexuális orientációjának letagadásával azonban ellene megy ennek a megszokott
ábrázolásnak. Míg Géza feminin (bársonyos hangú,
szégyenlôs és jólelkû), addig András férfias (határozott, durva és erôszakos) jegyeket visel magán, azonban mindketten olyan dolgokra – beszélgetésre, vacsorázásra, romantikus kirándulásra – vágynak, amik
után a lányregények hôsei áhítoznak. Érzéseiket és vágyaikat azonban egyikôjük sem meri felvállalni, nem
képesek megszabadulni az egész testüket befedô fehér
smink által jelzett, lemoshatatlanul rájuk tapadt szerepeiktôl, melyeket a mindennapi életük során a kollégáik, barátaik, családjaik megtévesztésére öltenek magukra. András és Géza története nem csupán a melegségrôl, hanem önmagunk felvállalásáról szól: arról,
hogy kevés olyan pillanat akad az életben, amikor az
álarcunk mögül kibújva megmutatjuk valódi önmagunkat és érzéseinket. Ilyen emlékezetes pillanata az
elôadásnak az, amikor András a családapai, Géza
pedig a cégvezetôi szerepet levetkôzve nyíltan beszélnek egymásnak az érzéseikrôl.
Szerelmi vallomásuk a pintéri színészi játék egyik
legjellegzetesebb eszközén, az énekbeszéden keresztül
szólal meg. A recitativo képes más szemmel láttatni a
dolgokat és kiemelni a mondanivaló komikus vagy épp
tragikus oldalát. A korábban két heteroszexuálisnak
hitt férfi vallomása, akik valójában nem vágynak másra,
mint hogy együtt sétáljanak fel a Fellegvárba, rávilágít a
mondanivaló kétarcúságára. Ahogy Brechtnél a V-effektek, úgy Pintér Bélánál az énekbeszéd azt szolgálja,
hogy megváltoztassa az észlelés módját, a megszokottat szokatlan színben tüntesse fel, s ennek eredményeképpen új belátásra kényszerítsen8 – jelen esetben a két
férfit és a viszonyukat illetôen.
Mindeközben a fiú, Mackó éhezik az apai szeretetre,
mely alapjaiban meghatározza az embertársaival való
kapcsolatát: csak úgy hajlandó valakinek bármit is
megcsinálni, ha arról a személyrôl kiderül, hogy szereti az apukáját. Pozitív válasz ellenében szinte bármire képes, ezt ki is használja a környezete. A tény, hogy
Mackó halálát épp egy olyan ember, mint az alkoholista, durva, önmagát fel nem vállaló apja iránti szeretete okozza, elidegenítô hatással van a nézôre.
2 PINTÉR Béla: Drámák. Budapest, Saxum Kiadó, 2013, 33.
3 A Kórház ‒ Bakonyban például az édesapja halálakor érzett bûntu-

datát vitte színre. Lásd PROICS Lilla beszélgetése Pintér Bélával:
Ami épp a legjobban érdekel. Zsöllye, 2001/7.
4 Ugyanezzel a mondattal könyörög életéért az Öl, butít c. elôadás alkoholistája, Miklós is.
5 „Estére szarvassültillat töltötte be a kunyhót, én a küszöbön ültem
pipázva, és néztem, hogy a kutyáim hogy huzakodnak a szarvas lábszárcsontján. Hajnal kijött hozzám, megcsókolt és így szólt: kész a
vacsora. Életemben nem ettem olyan jó ízût, mint akkor. Evés után
vodkát ittunk, én leheveredtem, Hajnal fát rakott a tûzre, levetkôzött
és mellém bújt. Akkor szeretkeztünk elôször. Úgy éreztem, hogy
ennél boldogabb ember nem lehet.”
6 DEUTSCH Andor: Párhuzamos világ. Zsöllye, 2000. február 1‒2. 73.
7 BÓTA Gábor: Orvos-betyárok. Pesti Mûsor, 2000. május 18‒24. 13.
8 KÉKESI KUN Árpád: A rendezés színháza. Budapest, Osiris Kiadó,
2007, 176.
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friedenthal zoltán és Pintér béla
a bárkibármikor című előadásban

Deák tamás és thuróczy Szabolcs
a Korcsulában

fenyvesi lili felvétele

A Titkaink, mely 2014-ben besöpörte a
Színikritikusok Díját a legjobb elôadásért és a legjobb új
magyar drámáért, a korábban elemzett elôadásokhoz
képest egy újfajta képet ad az apa-fiú kapcsolatról. Tatár
Imre (Pintér Béla) – a táncházmozgalom egyik ikonikus
alakja és nem mellesleg a Vasfüggöny címû szamizdat
lap írója és szerkesztôje – újdonsült barátnôjét kívánja
bemutatni fiának. A serdülôkorban lévô fiút, Ferit
(Stefanovics Angéla) ambivalens érzések fûzik az apjához: egyrészt tiszteli ôt, azonosul a politikai nézeteivel,
és Nyugat-Berlint részesíti elônyben a „megalomán” és
„lepra” Moszkvával szemben, másrészt azonban lázad
apja ellen. Lázadása apja iránti elôítéletébôl fakad, akire
felelôtlen férfiként tekint, hiszen elhagyta a családját.
Fel akar rá nézni, de nem tud, éppen ezért tagadja azt,
amit apja oly nagy becsben tart, nevezetesen a népzenét.
Koraérett kis felnôttként igyekszik viselkedni, aki vigyáz
az egyedül maradt édesanyjára, aki amikor apja a preszszóban nyilvánosan sírva fakad a Levél apukának címû
dal „Apuka, gyere haza, kérlek szépen” sorára, azonnal
véget vet apja szenvedésének, és a zsebpénzével megkeni a pincért, hogy kapcsolják ki a rádiót. Felnôttként
igyekszik szabad idejében is csak komoly dolgokkal, például komolyzenével foglalkozni. Az elôadás végén a
népzene sajátos alkalmazásáért járó díjat átvevô felnôtt
Feri azonban már egy olyan fiú képét mutatja, aki megbékélt apjával, képes volt feldogozni gyerekkori fájdalmait, és pozitív módon visszájára fordítani az apai sorsot, tapasztalatokat.
Az apa-fiú konfliktus a 2014-ben bemutatott
Bárkibármikor címû elôadásban teljesedik ki, amikor
apa és fia ismét versenyre kel egymással, most azonban az apának támadnak komplexusai a fiával szemben.9 Az apa és a fiú közti fordított Ödipusz-komplexusnak megfeleltethetô harc a férfiirigységbôl ered: a
sorsába beletörôdött apát a „karalízisben” szenvedô
fiú döbbenti rá, hogy az élet koránt sincs „véglegesítve”, hogy még bármi bárkivel bármikor megtörténhet. A fiú, aki elé az élet már betegségénél is fogva
megannyi akadályt állít, mutatja meg az apának, hogy
a nehézségek igenis leküzdhetôk, és nem csupán il-
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lúzió az életnek a maga teljességében való megélése.
A fiú azzal, hogy saját kezébe veszi a sorsát, potenssé
válik az apával szemben: azáltal, hogy megszûnik
gyermekként viselkedni, és felnôtt férfiként önálló
döntéseket hoz a szerelmi életérôl, megfosztja az apát
a felette való hatalmától. Az apát nem csupán elfojtott
vágyai, hanem a fia iránt érzett irigység és a felette
való hatalmának a visszaszerzése motiválja arra, hogy
elhódítsa tôle a gyógytornásznôt.
A Bárkibármikor a pintéri idôdramaturgia egyik állandó eszközével, az álom és a valóság összeolvadásával
és megkülönböztethetetlenségével, illetve az álom az
álomban játékkal operál: az elôadásban az élet drogos
látomásként tûnik fel, melyben a nôk teljesen felcserélhetôk egymással (Szamosi Zsófia és Roszik Hella folyamatosan váltják egymást a barátnô és a gyógytornásznô szerepében); ez jelzi, hogy csupán a férfiak közt
dúló hatalmi harc tárgyaiként szolgálnak. A legjobb
példa erre az elôadás utolsó jelenete, mikor Szamosi
Zsófia gyógytornászból oboatanárrá avanzsálva átsétál
a színpadon a tûzpiros ruhájában, és a két bikában, az
apában és a fiúban azonnal felébreszti a szexuális és
birtoklási vágyat, illetve a versenyszellemet. A kettejük
közötti kapcsolat se az Élet, se a Remény tabletta bevétele után nem tér nyugvópontra, viszonyukat a tudatalattijukba számûzött vágyak, érzések határozzák meg,
melyeket sehogy se sikerül elfojtaniuk.
Az elemzett elôadások alapján láthatjuk, hogy a
Pintér-életmû milyen sokféleképpen ragadja meg az
apa-fiú közti, a pszichoanalízis által univerzális kulturális mintának tekintett ödipális viszonyt. A Korcsula
apafigurája akaratgyenge férfi, aki teljesen elhagyja
magát, bánatát alkoholba fojtja, aki nem meri felvállalni önmagát – meleg voltát –, és aki számára csupán
egyetlen eszköz marad, az erôszak. Hasonló személyiségkép jellemzi a Kórház – Bakony Savanyú Jóskaés A Sütemények Királynôje Kosár István-figuráját. Az
ilyen tehetetlen és cselekvésképtelen férfiak minden
értelemben impotenssé válnak, a nôk nem akarnak
vagy tudnak velük szexuális életet élni. Velük ellentétben áll egyrészt a Bárkibármikor Hornok Árpádja,
akiben igazi kihívóra talál a fia az ödipális harcban, s
határozott fellépésével a nôk számára is vonzóvá
válik, illetve a Titkaink Tatár Imréje, aki jó humorú,
eszes, határozott, sikeres ember, és rendkívül jó szeretô. Bár a hivatásában sikert arat, a magánéletében
apaként leszerepel. Az ô karakterén keresztül azt látjuk, hogy ha a férfi akár csak életének egyik területén
– például apaként – is elbukik, akkor elôbb vagy
utóbb ugyanúgy úrrá lesz rajta a gyengeség, a tehetetlenség, az impotencia, s végül ott ül majd sírva Róna
meggyet iszogatva egy presszóasztalnál. A fiúk legnagyobb feladata pedig az, hogy megpróbáljanak gyôztesen kikerülni az apjukkal vívott ödipális harcból,
azaz felnôtt, független férfiként hátuk mögött hagyni
az apai sorsot és kezükbe venni életük irányítását.
9 A pszichoanalitikus nézôpontot képviselô szerzôk közül elsôként

George Devereux (Dobó György) vetette fel 1953-ban, hogy az
Oidipusz-mítosz kapcsán az apáknak a fiúkkal szemben érzett
féltékenysége, az idôsebb generációknak a fiatalabbakkal vívott
ödipális harca is figyelembe veendô, ez azóta Laiosz-komplexus
néven vonult be a szakirodalomba. Bôvebben lásd Elizabeth
WWRIGHT (ed.): Feminism and Psychoanalysis: A Critical
Dictionary. 1992, 295.
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herczog noémi

Ki jön a fehér macsó
rendező után?
a tágra zárt SzemeK PrÓbáJa
a Dollár PaPa gyermeKei ProDuKCiÓJá ban

mióta figyelem, hogyan jelenik meg Ördög
Tamás rendezô saját elôadásaiban, érdekel ez a
mindig civil – ezáltal mindig hasonló –, kissé
flegma, ironikus humorú, titokzatos karakter. A legkevésbé sem kelti autoriter direktor benyomását, ettôl
olyan szokatlan. Az ember nem tudja hová tenni.
Sejtem, hogy éppen ezért a nem kifejezetten macsó,
erôs kisugárzású, kifürkészhetetlen személyiségéért
választotta Pass Andrea a Más nem történt rajongva szeretett, istenített pedofil középiskolai tanára szerepére,
ahol kivételesen vitt az alakításába egy alig-alig észrevehetô meleg árnyalatot is. A Dollár Papa Gyermekei legutóbbi elôadását Ördög ugyan ismét rendezôként jegyzi, de – miközben a nézôk többsége ezzel tisztában van
— színre visz egy másik, tôle elég távol álló rendezôtípust is, akit Rába Roland alakít ebben a „színház a színházban” szerkezetû elôadásban.
A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbájában (2015) megjelenô rendezôt nézve – és akár a korábbi Dollár Papa-produkciók ismeretében – végképp elbizonytalanodhatunk,
hogy a megszokott értelmében kell-e felfognunk a színlapon feltüntetett rendezôi szerepkört. Mintha a rendezô
színrevitelén keresztül ezúttal egy új színház negatív krédóját fogalmazná meg Ördög Tamás. A javaslat egy
olyan, ma is elterjedt szemlélet kritikáján keresztül vetôdik fel, ahol a színház egyetlen akarat fegyelmezôintézményét jelenti, a rendezô pedig autoriter személyiséget,
aki a lélektani realizmus okán pszichoterrort alkalmaz a
színészen, arra kényszerítve, hogy privát és szakmai életének határát elmosva saját emlékeibôl, önmagából építkezzen. És amely rendezô a társadalmi berendezkedésbôl következôen mindmáig többnyire férfi. Mintha az
elôbbi szemlélet kritikáján keresztül A TÁGRA ZÁRT
SZEMEK próbájában egy kollektív, a fent vázoltnál demokratikusabb alkotófolyamat sejlene fel, és a klasszikus
rendezô-szerep kritikájában kirajzolódna egy új, másképp irányító, egyúttal rendhagyó, nem a szokásos
macsó értelmében vett férfias személyiség sziluettje.
Az elôadás egyik jelenetében Rába Roland az agreszszív rendezô szerepében bejelenti, hogy nem hisz a feminizmusban, és követeli a Láng Annamária alakította,
vadul tiltakozó színésznôtôl – a fikció szerint élettársá-
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ligetvári Csenge felvétele

a

rába roland és ördög tamás

tól –, hogy engedje magát egy szerepében felpofozni. A
vita elmérgesedik, végül kisebb pofon helyett majdnem
összeverekednek. Ebben a verekedésben egymásba
olvad szakmai és magánéleti düh, mint ahogy egymás
iránti érzéseikrôl sem választható le, ami a másikban a
színésznek, illetve a rendezônek szól. Nem véletlenül találjuk A TÁGRA ZÁRT SZEMEK „ha színész vagy,
hagyd magad felpofozni” jelenetének pandanját
Schilling Árpád Lúzerében (2014). A Lúzer kritikus hangot megütô, feminista kiáltványában Sárosdi Lilla nem
kevés kiszolgáltatottságot sugallva egy kanapé közepén
ülve veri ki a jobbján és a balján ülô férfiak farkát, miközben annyit mond: ez a színészet.
Ördög Tamás rendezése ugyan nem önszínrevitelen
keresztül, de szintén fikció és valóság keveredésén, egy
eljátszott próbaszituációban mutatja meg a nevetséges,
vesztes színházrendezôt. A siker különösen kötelezô és
nyomasztó velejárója a rendezôi színház hierarchiájának csúcsán álló, többnyire nagy egóval rendelkezô, autoriter személyiségnek, a rendezônek – mint általában
a hagyományosan férfias és ezen belül a hatalmi és vezetô szereppel járó foglalkozásoknak. A Lúzerben
Schilling Árpád a kötelezô terhet, a sikeres macsó férfi
követelményét igyekszik leépíteni-hántani önmagáról
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azáltal, hogy tagadás helyett bátran beáll a vesztes szerepébe. Hol Marx mellszobrával, hol pelenkásan, szarosan, betegen, vesztes vegetáló rendezôként reprezentálja önmagát. Leszámolva a rendezôhöz tapadó „sikeres macsó” sztereotip elvárásával.
Ha megpróbáljuk A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbáját ars poeticaként nézni, akkor Rába Roland rendezôfigurájában a rendezôi autoritás itt minimum ironikusan
jelenik meg, mint frusztrált, olykor esetlen dramatikus
alak. A nézôk többsége tudja, hogy Ördög Tamás az
igazi rendezô – ô az, aki a kintrôl érkezô Rába
Rolanddal szemben már az elôadás kezdete elôtt a játéktérben van, illetve a végén lekapcsolja a villanyt –, miközben az elôadásban a rendezô szerepét Rába Roland
játssza. Talán ez a kettôsség már önmagában kimozdítja a rendezô alakjához kötôdô egyszemélyes autoritást.
Ördög Tamás elôadása a Lúzerhez hasonlóan fikció
és valóság összemosásával játszik. A címben is megjelenô fiktív próba-szituációban Láng Annamária, Rába
Roland, Ördög Tamás és Urbanovits Krisztina civil személyisége az elôadás „színház a színházban” szerkezete miatt további szerepekkel keveredik: a próbáló társulat alakjaival és annak a darabnak a szerepeivel, amit
próbálnak. Az emblematikus pofon-szkeccs Színész és
Rendezô hagyományos viszonyának szadomazóra hangolt megjelenítése. A rendezô (Rába Roland) hisztérikus dühvel követeli, hogy a színésznô (Láng
Annamária) engedje már magát felpofozni. Utasítása a
profi rendezôi színház igényébôl fakad. Az, hogy az autoriter rendezô nôi párja, a díva ezt váratlanul megtagadja, egyszerre tanúskodik profizmusa hiányáról – ha
a rendezôi színház szabályai felôl nézzük a jelenetet –,
ugyanakkor a színészi autonómia megnyilvánulása.
Egyszerre egy hisztérika magakelletése és a férfi megalázó akaratának karakán megtagadása.
Ide tartozik az is, hogy a súgó szerepében Urbanovits
Kriszta úgy öltözteti Láng Annamária színésznôjét,
mintha az anyukája volna, és mintha a színész ovis lenne
és egyedül képtelen volna felöltözni. A díva észbontó nô,
akitôl a férfiak elveszítik a fejüket, mégis gyerek, aki
egyedül nem tudja a jelmezét felvenni. Sejthetôen belejátszik a színésznô dacos reakciójába a Rába Roland karakterével közös magánéletük is; elgondolkodtató közöttük az a párbeszéd, amelyben a rendezô viszonyukat
közös szakmai érdekkapcsolatnak minôsíti: egyiküket
inspirálja, a másiknak pedig megmutatkozási lehetôséget ad. Az elôadás a nézôt sokszor a fikció szintjei közötti váltogatással zökkenti ki – ennek része Rába Roland
karakterének „szerep a szerepen belüli” megalázása
Billként, amikor is a feszültség csúcspontján egyszer
csak felpattan, és egy szál pólóban (egy fikciós szinttel
kijjebb lépve) rendezôként instruálja a jelenetet, magyarázni kezd. Alul nem visel semmit, és ez a köznyelvben
csak Donald kacsázás néven hívott jelenség egyértelmû
humorforrás. Az autoritással leszámoló, a hatalmat karneváli nevetéssel semlegesítô, alapvetô kép.
Az eleinte erôsnek tûnô rendezô megsemmisülésének, megaláztatásának történetét az elôadás ironikusan viszi színre: a próba-szituációnak köszönhetôen
követhetjük a színrevitel dilemmáit. Például mikor jelenik meg képileg erôsebben a rendezôi kiszolgáltatottság? Ha pszichorealista hitelességgel látjuk végbemenni Rába Roland karakterének megsemmisülését?

2 0 16 . m á j u s

22

Vagy erôs hatással bír önmagában az is, ha levetkôztetjük? Külön humorforrás, hogy Ördög Tamás rendezôt a darabbeli rendezô, Rába Roland utasítgatja
mint színészét: ne belülrôl próbálja megélni a megalázottságot, legyen itt „valami erôsebb” – erre fel
adódik a könnyû megoldás, mondjuk, vetkôzzön le.
A régi és az új rendezô szembeállításaként is felfogható az a jelenet, ahol tehát többszörös csavarral,
az elôadásbeli rendezôt, Rába Rolandot instruálja a
tényleges rendezô, Ördög Tamás. A szexjátékszert –
az egész fejét befedô maszkot – viselô, levegôt nehezen kapó Ördög komikus, amint ráparancsol Rábára,
hogy vetkôzzön. Az készséggel teljesíti az elôre megbeszélt utasítást, pucéran négykézlábra ereszkedik.
Aztán, mintha mégis kényelmetlenül érezné magát
ebben a hirtelen civil, mert pucér helyzetben, anélkül,
hogy ezt a kényelmetlenséget bevallaná, átmegy védekezô támadásba. Ócsárolni kezdi Ördög Tamás színészét, azzal vádolja, hogy ártalmatlan a színészete, és
ezért feleslegessé, veszélytelenné és komikussá válik
a bátran bevállalt meztelenség-gesztus. A jelenet komikumát ténylegesen inkább az adja, ahogy Rába rendezôje miközben ócsárolja, nagyon pontosan, de
macsó-szemszögbôl jellemzi Ördög Tamás színpadi
karakterét. Aki egyébként már ránézésre sajátos
bohóc-figura, s ezt az örök komikumforrás csak fokozza: ha egy színész dadaista, értelmetlen jelként a
legnagyobb természetességgel fejét befedô maszkot
visel, az a TÁP Színház legendás nyula óta derültséget szokott kelteni színpadon. A rendezô közben csak
szapulja ôt, hogy nem veszélyes, viszont komikus, és
tényleg: „ti nem szálltok alá a színház poklába bazdmeg, csak félszívvel, mindent kelletlenül”. Az új színjátszás a vádak szerint komolytalan, nem éppen
Artaud kegyetlen színháza, iróniája súlytalanná és
drámaiatlanná teszi. Ez talál, mert a DPGY ismerôi
tisztában vannak a veszéllyel, hogy hiperrealisztikus,
szellemes és önironikus színházuk legnagyobb kihívása, egyébként a posztmodern színházzal rokon
módon, hogy az ironikus megszólalásból mitôl ne
vesszen ki a dráma, a megrendülés lehetôsége.
Ahogyan ebben a jelenetben sem érezzük a meztelenséget a kiszolgáltatottság színpadi jelének. Rába
diktátor-rendezôjének ebben igaza van, akkor is, ha
kicsit átlátszó, hogy csak azért mondja, mert fel szeretne öltözni. Az elôadás az egyakaratú rendezôi színház erôszakos fôhôsének paródiájával megfogalmazott kritikájával azt sejteti, hogy a Rába Roland alakította diktátorral szemben ezek az elôadók vélhetôen
nem kiszolgáltatott bábok. Hanem önálló akarattal
rendelkezô lények. Így Bill meztelensége és be nem
vallott pironkodása pucérsága fölött valóban nem veszélyes szituáció. Inkább szellemes karakterleírás a
macsó férfi rendezôrôl, aki még átmenetileg sem
bírja a vesztes helyzeteket. De vele szemben sem a
makulátlan új rendezô áll, nem a belátó, modern
férfi. Hanem egy maszkjában sem túl félelmetes, a levegôt nehezen vevô, kissé teszetosza mitugrász önironikus és igen szellemes önszínrevitele.
A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbáján tehát vesztes rendezôként ismerjük meg a Rába Roland játszotta karaktert és Ördög Tamás színészét, az elôadás tényleges rendezôjét is, ahogy az a Lúzerben történt. Ördög Tamás já-
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tékosan ironizál a sikeres hím rendezô színházának elvárásrendszerén, ahogy önmagán is, amikor letépi magáról a maszkot, mert már majdnem megfulladt.
Ironizál az egyakaratú színházrendezô macsó karakterén is, aki kijelenti, hogy Ibsen Nórája nem mond semmit a mai nézônek, és – külön utalásként a DPGY
Nóra-adaptációjára megjegyzi, hogy ha éhgyomorra
beülsz egy Ibsen-elôadásra, bele is halhatsz.
A TÁGRA ZÁRT-ban megjelenô rendezôket mintha csak férfiasságukban, kvázi övön alul lehetne megalázni, érvekkel nem. Rába rendezôjének élettársa
szerepében Láng Annamária tömören csak annyit
vág a pasijához, hogy „kicsi a farkad”, mert éppen
szakmai érvekbe bújtatott magánéleti döfésként közölték vele, hogy fogalma sincs a nôiségrôl. És mi-

közben próbálom ellenôrizni állítása igazságát, végül a
háttérben az elôadás valódi rendezôje, Ördög Tamás
alig észrevehetô lépést tesz, hamiskásan lekapcsolja a
villanyt, és ezzel vége. Vajon ez az új rendezôtípus, a
férfias irányítás helyett a kollektíva részét képezô személyiség hogyan változtatja majd meg azt az elvárást,
amit pillanatnyilag a mûrôl mint egyetlen akarat uralta
jelenségrôl gondolunk? És mit kezd majd a nagy szerelmi drámákkal a nem macsó férfi?
Hol? Trafó
Mi? a TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbája – Írta: a Dollár Papa
Gyermekei Arthur Schnitzler Álomnovellája alapján.
Kik? Láng Annamária, Rába Roland, Ördög Tamás,
Urbanovits Krisztina.
Rendezô: Ördög Tamás.

Puskás Panni

Szent falloSz
f é r f i v a l l o m á S o K — S a n y i é S a r a nK a S z Í n h á z

Férfivallomások címû elôadásból az derül ki,
hogy nemcsak mi, nôk, hanem bizony a férfiak is a fallosz uralma miatt szenvednek, csak
kicsit másképp, úgyhogy nagyon megsajnáltam ôket.
Roppant szimpatikus vállalkozás, amikor egy nô,
esetünkben Selmeczi Bea úgy dönt, hogy ír egy szöveget a férfiak legmélyebb frusztrációiról, majd színpadra állítja azt. Persze, lehetne azt mondani, hogy ez
olyan, mintha férfiakat faggatnánk a PMS és a menzesz okozta kínokról. De mivel tudást nemcsak a tapasztalat segítségével szerezhetünk, ugyan miért is
ne lehetne egy férfinak releváns véleménye ezekrôl?
Fasz, pénisz, fütyi, kuki, bráner, farok, hímvesszô,
dákó. Hogy társadalmilag mennyire tabu a nemi szervekrôl beszélgetni, azt az is jól bizonyítja, hogy pironkodva írtam le ezt a pár szót, az olvasót pedig feltehetôen zavarba hozza egy kissé, hogy egy kritikában
látja. Nagyjából ez derül ki az elôadásból is, mely prüdériától mentesen használja a legkülönbözôbb szinonimákat a férfi hímtag megnevezésére. De mire a
szöveg elkezdôdik, már egyáltalán nem lehet minket
meglepni, mert felvezetésként egy rövid, életigenlô
popszámot hallgatunk, az It’s a penis címût, melyhez
klip is jár: egy cuki animációs film gördeszkázó, motorozó, bungee jumpingoló, táncoló, összehúzódó és
erektáló, de minden pillanatban boldog hímvesszôkrôl. A közönség tagjai rövid idôre zavarba jönnek,
majd késôbb jóízûen nevetnek, esetenként rá is
unnak kicsit a témára.
A háttérben a vetítés ugyanúgy nem kímél minket,
ahogy a szöveg sem: péniszeket és pénisz alakú tárgyakat látunk, melyek illusztrálják a négy színész
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mondatait, vagy éppen párbeszédben állnak velük. De
csak az elôadás legvégén értem meg, hogy a képek
közül valami hiányzott. „Izlandon 1997-ben nyitotta
meg kapuit a világ elsô és máig egyedülálló, kizárólag
hímtagokat bemutató múzeuma, ahol a sziget valamennyi emlôse képviselteti magát. Vagyis csak majdnem minden emlôse: egy faj ugyanis hiányzott. A
gyûjtemény az emberi szerv nélkül csonka. Ti odaajándékoznátok a péniszeteket egy múzeumnak?” Ez
a szöveg áll az elôadás ismertetôjében, és e múzeum
megidézésével kezdôdik és végzôdik az este. Ám a
háttérben vetített képek között ugyancsak nem találunk emberi szervet, vagyis az elôadás ugyanúgy nem
merte/akarta képileg reprezentálni tárgyát. De mi a
baj a fasszal? – teszem fel a kérdést, meg az elôadás
is, amely egy óra húsz percben próbál erre válaszolni,
de sajnos nem százszázalékos sikerrel.
Pedig tényleg elég mozgalmas felolvasó színházat
látunk, melyet nemcsak a videók, hanem különbözô
mûfajú zenei betétek színesítenek a Monty Python
Penis Songjától egészen a rapszámokig. Mind közül a
legviccesebb Mohai Tamás rappelése, amely a kicsi
farok traumáját dolgozza fel. És van négy férfi színészünk is (Bán János, Menszátor Héresz Attila, Mohai
Tamás, Miklós Marcell), akik láthatóan készen állnak
arra, hogy kitárulkozzanak, és kicsit beszéljenek
arról, mi nyomja a lelküket, vagy hogy némi öniróniát gyakorolva szórakozzanak magukon velünk együtt.
És bár négy generáció egy-egy szereplôje beszél hozzánk a színpadról, felvetett problémáik inkább
tûnnek általánosnak, mint életkorhoz köthetôknek.
A Férfivallomásokkal a legnagyobb probléma az,
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hogy a dolog egyszerûbb végét fogja meg, ha szabad
ilyet mondani. Egy ismeretterjesztô mûsort látunk a
pénisz kultúrtörténetérôl, társadalmi és mûvészeti
reprezentációiról, melyet nem vagyok benne biztos,
hogy párbeszédnek kellett volna álcázni, talán jobban
mûködött volna, ha formailag, mondjuk, egy egyetemi elôadás kereteit teremti meg. És míg az elhangzó
adatok humorosak, meglepôek vagy elgondolkodtatóak, addig a szövegbe ágyazott kis történet borzasztóan
gyenge lábakon áll, és nem tart sehová.
Van ugyanis egy fôszereplôfélénk, akit Miklós
Marcell alakít, és akinek legfôbb problémája az, hogy a
pénisze hatalmas és engedetlen, gyakorlatilag tôle elkülönült életet él, és irányítja a tetteit. A férfiak a farkuk
után mennek – mondhatnánk az üvöltô közhelyet, és
igen, elképzelhetô, hogy van a férfiaknak egy ilyen félelmük, de összességében mégis a francba az egésszel.
Az igazság ugyanis az, hogy a férfiak nem ösztönvezéreltebbek, mint a nôk, de az iménti klisé gyakorlatilag
akármilyen helyzetben felmenti ôket a felelôsségvállalás alól. Másrészt dramaturgiai probléma, hogy e történet több példával illusztráltatik az elôadás során, de a
legkevésbé sem fejlôdik, hanem csak önmagát ismétli.
Persze, van ebben is üdítô irónia: például akkor, amikor Menszátor Héresz Attila eljátssza Miklós Marcell
péniszét, vagy amikor Mohai Tamás csak vonakodva
hajlandó eljátszani a pénisszel gyanútlanul szembekerülô nôt. De ez a történetszál összességében mégis úgy
tûnik, csak ürügyül szolgál egy esti fejtágításhoz, mely
a férfiak szexualitásának történetével és kultúrába ágyazottságával foglalkozik.
És bármilyen érdekes információkat tudunk is meg
így Jézus péniszérôl, kortárs mûvészeti alkotásokról,
Guinness-rekord méretekrôl, az ókorról, a középkorról vagy Sigmund Freudról, a hallottak nem állnak
össze rendszerré, nincs koherens következtetés,
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amely megmagyarázná, mi közük egymáshoz az
egyes szekvenciáknak, már azon kívül, hogy mind a
hímvesszôrôl szólnak. És ami a legfontosabb: mindezek következményeképp nem születnek valódi kitárulkozások, vallomások, nincs tétjük a színházi pillanatoknak. Egy férfinak a nemiségéhez való viszonya
valószínûleg sokkal bonyolultabb a reggeli merevedésnél vagy annál, hogy folyvást szexelni szeretne. S
éppen emiatt éreztem azt mégis, hogy kissé értetlenül
kap bele a szöveg a témába, úgy, ahogy egy átlagos
férfi a havibajról gondolkodik, vagy ahogy egy szûz
fiú a klitoriszt keresgéli.
És kissé furcsálltam azt is, hogy a nô csak dísznek,
csak ürügyként van jelen a történetben, hogy a szexualitás hallatlanul macsó itt. A nô – különben szokás
szerint – pusztán a vágy tárgya, valami olyan dolog,
amibe Mikós Marcell figurájának a farka, tehát
Menszátor Héresz Attila figurája, bele akar hatolni.
Talán jó lett volna, ha ez a téma is kissé reflektáltabban jelenik meg, mint hogy amúgy tiszteljük és szeretjük a nôket. Persze és köszi.
Egyébként az is elképzelhetô, hogy túl sok volt az elvárásom az elôadással kapcsolatban. Mert mindeközben el kell ismernem, hogy sokat nevettem, és egész
jól szórakoztam. Nem utolsósorban pedig az elôadás
tematizál egy olyan szônyeg alá söpört problémát,
mint a férfiak szexualitása és ebbôl fakadó gyengeségeik. Persze talán jobb lett volna, ha kicsit érzékenyebben és körültekintôbben teszi mindezt, ha talál a
hímtagon kívül egyéb kapaszkodót is.

Hol? Sanyi és Aranka Színház
Mi? Férfivallomások. A szöveget összeállította: Selmeczi Bea.
Kik? Bán János, Menszátor Héresz Attila, Mohai Tamás,
Miklós Marcell.
Dramaturg és rendezô: Selmeczi Bea.
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maul ágnes

testek demagógiája
nemiSzereP-leoSztáSoK JuroniCS tamáS Koreográfiáiban

érfi és nô, közösség és individuum ambivalens
viszonya, a társadalom, hagyományok, gének,
ösztönök egyénre gyakorolt hatása a Szegedi
Kortárs Balett visszatérô, kimeríthetetlennek tûnô
témái lassan három évtizede. A pszichológiai fejtegetésekre természetesen a nézô is mindig vevô, pláne,
ha azokkal látványos színpadkép, grandiózus díszletek és zenék útján, magas technikai tudású és hibátlan testû táncosok tolmácsolásában ismerkedhet. A
befogadás nehézségeivel sem kell igazán megküzdenie, hiszen az elôadások legtöbbször nem kérdeznek,
hanem kész válaszokat adnak. Minek is bíbelôdni árnyalatokkal, amikor minden olyan jól mutat, ha fekete vagy fehér – meg néha piros. A precízen szerkesztett koreográfiákat a jó–rossz, barbár–civilizált, kifinomult–nyers, erôs–gyenge, isten–ember stb.
egymástól élesen elkülöníthetô ellentétpárjai mûködtetik olajozottan. (A módszert egyébként a koreográfus A testek filozófiája címû elôadásban ironikusan feliratos pólók segítségével explicitté is teszi.)
A távolabbi és közelmúltban bemutatott koreográfiák közül ötöt – Csipkerózsika (2009), Belsô pokol
(2011), Rítus (2013), Insomnia (2015), Catulli Carmina
(2015) – vizsgálva azt láthatjuk, hogy az oly gyakran
körbe járt férfi-nô viszony ecsetelésekor is bôven elkélne egy plurálisabb látásmód. A teátrális külsôségekkel és a provokatív ôszinteség gesztusával megmutatott juronicsi világ a színház nevében szereplô
„kortárs” szóval ellentétben nemritkán éppen avíttas,
ma már jócskán újragondolandó üzeneteket közöl
gyakran tolakodóan szájbarágósan.
A nem túl eredeti forgatókönyv rendszerint a következô: a férfi kinézi magának a nôt, esetleges vetélytársai legyôzése után hódítani indul, a nô kéreti
magát, de csábítja is a férfit, végül – attól függôen,
hogy az adott koreográfia drámai vagy épp könnyedebb hangnemû – hepiend vagy a másik megsebzése,
héja-nász és megsemmisülés következik.
A tárgyalt elôadások közül utóbbi változat kategóriagyôztese egyértelmûen a Belsô pokol – Óda a szeretôkrôl. Az alcím sugallata ellenére a látvány és a tartalom
kicsit sem fennkölt és ünnepélyes, sokkal inkább öncélú tobzódás. Hiába a táncosok (Szarvas Krisztina és
Czár Gergely vagy másik szereposztásban Hajszán
Kitti és Haller János) heves átélése, a klisés mozdulatok tömkelege, a kendôzetlenség összekeverése a közönségességgel üres vergôdéssé teszi kettejük táncát,
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insomnia

amelyben van minden: vetkôzés, öltözés, ágyéksimogatás, beterpesztés, zilált tekintetû hajkócolás, imitált
szex, nôi mell… A levonható tanulságok: a férfi és a nô
néha szereti egymást, néha meg nem. A nô, ha szenvedélyre vágyik, kéjesen simogatja magát, ha pedig kiborult, vetkôzéssel próbálja megoldani a helyzetet, és
biztos, ami biztos, szélesre tárt lábakkal csábít.
Egymás életét, személyiségét felemésztô szeretôkbôl
sok, a fentiekhez hasonló túlkapásokból, bántó közhelyekbôl szerencsére kevés van a tavaly bemutatott
Insomniában, melyet Alexander Bălănescu Álmatlanság címû darabja ihletett. Eredetileg az álmatlansággal
járó különös tudatállapot lenne a témája (és a hivatalos
ajánló szerint az is), de a gondolatok önkéntelen cikázása mintha átragadt volna az elôadás fôszereplôjérôl
a rendezôre is, így a végeredmény inkább egy tragikus
családi dráma tanmese jellegû felfejtése. Anya, apa és
a szeretôk az öltözetük révén jól felismerhetô férfi- és
nôtípusok: izompólós srác, vasalt inges családfô, vörös
miniruhás femme fatale, érzékeny értelmiségi vállára
vetett pulóverben, magát keménynek mutató feleség
makulátlan nadrágkosztümben. Rendezett szobabelsôk ajtóin sétálnak ki és be, hogy feldúlják egymás és
saját maguk életét. Átgyalogolnak egymás és mind átgyalogolnak a fôszereplô kamasz lány (Takács Zsófia)
lelkén. A karakterek itt is a csábítás – elutasítás, megbocsátás–hibáztatás koordináta-rendszerében mozognak, de a repetitív zenére hangolt mozaikos szerkezetû koreográfiába ezúttal jól illeszkedik e sémák körforgásszerû ismétlése.
A vállaltan frivol szórakoztatásnak szánt, de szel-
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Tanulságos áttekinteni, milyen
szerepeket szán a maga színpadán
Juronics a férfiaknak és a nôknek.
Mivel az elôadásokban a férfiasság
mértéke egyenesen arányos a nôszerzés sikerességével, a férfi karakterek esetében két nagy halmazt láthatunk elkülönülni: a zabolátlan,
vad, tekintélyt parancsoló macsókét
és az iróniával ábrázolt vagy egyenesen nevetségessé tett hoppon maradt vesztesekét. Utóbbiakra látunk
példát a Catulli Carminában is, bár
az ügyefogyott udvarló ott végül
révbe ér, de Juronics lúzert farag a
Csipkerózsika daliás hercegébôl
(Czár Gergely) is. Jámbor mosolyával, hibátlanul kivitelezett balettugrásaival tökéletesen közegidegen figurává teszi a rendezô. Mint eltévedt idôutazó, a tündérmesébôl, a klasszikus balettirodalomból itt ragadva
próbálja megtalálni helyét a sötétre hangolt felnôttmesében, ahol a király és a királyné ereiben fekete vér
csörgedez, a tündérek go-go táncosként rázzák magukat, és Csajkovszkij zenéjét elektronikus dübörgés váltja. Ugyan sikerül neki csókot lehelnie Csipkerózsika
orcájára, a nô azonban az ébredése után úgy néz át
rajta, mint az üvegen, és odébb áll egy vad macsóval.
Az orsó szúrásától elalvó hercegnô története a feminista mesekritikák egyik legkedveltebb célpontja,
hiszen itt a nô nemhogy passzívan, de egyenesen
tetszhalott állapotban várja, hogy egy férfi igaz szerelemmel ajándékozza meg, és társadalmi ranggal, vagyonnal ruházza fel. Mivel a tündérmese szegediek
által elôadott változatában a hercegnô maga választ
magának férfit, vagyis nem hajlandó a rá rótt szerepet
eljátszani, akár tapsikolhattak is volna örömükben a
feminista érzelmû nézôk. Igen ám, de sajnos
Juronics a nôk számára is igen korlátozott számban
tartogat eljátszható szerepeket. Ez nemcsak a mûvészi kifejezés egydimenziós jellege, de a vak komondorok, nôi princípiumok emlegetéséhez, az áldozathibáztató hozzáálláshoz szoktatott laikusok szempontjából is elszomorító. A nô vagy áldozat, a férfi
zsákmánya, vagy kéjsóváran felajánlkozó, a férfi döntésének kiszolgáltatott nôstény. A Rítus elsô részében
a férfiak nemes egyszerûséggel vállukra dobják a
mozdulatlanul lógó nôket, hogy lassan elballagjanak
velük a sötétben. A Belsô pokol közönségességig kitárulkozó hôsnôje az elôadás végén félmeztelenre vetkôzve semmisül meg saját poklában a háttérbôl figyelô, makulátlan hófehérbe felöltözött férfi (Czár
Gergely/Haller János) hideg tekintetétôl kísérve. A
Csipkerózsika hangsúlyozottan maszkulin emberállatai (Csetényi Vencel, Finta Gábor), miután a rejtett
erdei zugot megjelenítô, kör alakú zárt színpadi tér
titkos ajtóin besettenkednek a lány érintetlen világába, körbeszaglásszák, becserkészik az ártatlan hercegnôt. A táncosnô, Szarvas Krisztina addig kamaszosan
kajla mozdulatai pedig a férfiérintés hatására egy csapásra nôies tekergôzéssé alakulnak.
„Az ember nem születik nônek, hanem azzá válik.”
... Mert a férfi azzá teszi – fejezhetnénk be a látottak

Dante

lemtelenül bárgyúra sikerült, szintén tavaly bemutatott Catulli Carminában az öltönyös, bölcsészszemüveges férfifalka díszhímének (Czár Gergely) és a
vörös masnis, pörgôs szoknyás lánycsapat egyik kiválasztott egyedének (Hajszán Kitti) beteljesült nászát
kísérhetjük figyelemmel. A nô persze elôször undok
a férfival, de azért elveteti magát vele feleségül, hogy
aztán sor kerüljön egy kis színpadi üzekedésre is. A
fekete-fehérbe öltöztetett férfiakon fehér, a piros-feketében táncoló nôkön vörös arcfestés van. Nem biztos, hogy tudni akartam volna, de egy interjúból azt is
megtudtam, hogy a koreográfus e festéssel a spermiumokra és petesejtekre akart utalni. Szóval a kis
spermák pasiskodnak, a petesejtek csitriskednek, a
spanok és barinôk lelkesen terelik egymás felé az egymásra szemet vetô párocskát. Nem tehetek róla, de
egyszerre jut eszembe Geszti Péter dalszövege, a „mit
tehet a sejt” és Danny és Sandy a Grease-bôl a mögöttük álló lány- és fiúbandával… Nem tudom, melyik
asszociációtól érezzem magam kínosabban.
Sokkal szellemesebb kivitelben, de szinte a fentiekkel azonos epizódok játszódnak le az ember társadalmi beágyazottságát a többség – kisebbség relatív mivoltát tablószerû képekben bemutató Rítus második
részében. Egy elképzelt ôsközösség után, a barbár
korszakot felváltó túlszabályozott, túlcivilizált – milyen meglepô – feketével és fehérrel megfestett világban járunk. Haydn zenéjére a klasszikus balett és az
udvari etikett formáit ötletesen ötvözô koreográfiában
robotszerûen kivitelezett mozdulatokat bevetve kakaskodnak egymással a férfiak, és lesznek egymáséi a
szerelmesek. A banalitás ezúttal nem cél, hanem eszköz, jól mûködô geg, pihentetô ellenpont a komor
hangulatú, feszesre koreografált elôadásban, amely
látványosan, de ezúttal kellô érzékenységgel is nyúl a
társadalom nyújtotta szerepek önkéntes vagy kényszerû eljátszásának kérdéséhez.
„Az élet színpad. A szereplôk a sors, a hagyományok
által kialakított szerepeket játsszák ezen a színpadon.
De akadnak olyanok is, akik nem hajlandók a kijelölt
szerepeket eljátszani” – mondja Mary Wollstonecraft,
az újkori nôjogi mozgalmak egyik elindítója.
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alapján Simone de Beauvoir A második nem címû
könyvének a gender-elméletet (gender-studies) megelôlegezô híres gondolatát. Csipkerózsika attól lesz nô,
hogy a férfi férfiként lép fel. Az elôször hófehérben
megjelenô lány ruhája elôbb félig pirossá változik,
majd a teljes lemeztelenítés után vörösben látjuk viszont, ám nôvé érésének folyamata közel sem a felszabadulásról szól: festôien ábrázolt pokoli stációkból áll,
melyek során testét és lelkét kénye-kedve szerint használja, cibálja férfi és nô. Juronics Csipkerózsika-koreográfiája egyfajta állatorvosi lóként megmutat majd minden visszatérô elemet, amelyekkel a koreográfus a
maga univerzumát építi. Teátrális rítusokat visz színre, az ember mozgatórugóit kutatja, a lélek zugaiban
vizsgálódik – ahogy sok elôadásban a színpadi tér is
árulkodik errôl –, ajtókat nyit, tükröt tart, démonokkal
szembesít, az embert pôreségig csupaszítja. Bár pontosabban fogalmazunk, ha nem az ember, hanem nôk,
valamint férfiak lecsupaszításáról beszélünk. Az idomok felfedése ugyanis merôben más üzenetet közvetít
a két esetben. A férfitest felfedése szinte kizárólag erôt,
hatalmat fejez ki – jó példa erre a Rítusban Csetényi
Vencel karaktere, aki pólója levételével jelzi egyértelmûen, hogy felvállalta a közösség vezetését.
Gesztusával egy pillanat alatt válik a közösség egyik

névtelen, nemtelen tagjából férfivá, tekintélyt parancsoló vezetôvé. A nôi szereplôk esetében – mint
Csipkerózsikánál vagy a Belsô pokol nôi táncosánál –
annak védtelenségét, kiszolgáltatottságát húzza alá.
És gyorsan tegyük is hozzá, hogy a nôket azért jóval
bátrabban vetkôzteti Juronics, mint a férfiakat. Ám az
egész lemeztelenítés-történet hitelét is veszti és öncélúvá válik akkor, amikor például a Belsô pokol fóliafüggönye mögött a férfi testszínû kisgatyában játssza el a mezítelenséget, de a csupasz nôi melleket megkapjuk a
színpad elejére, a közönség arcába tolva. Koreográfiáiban
nem használ, nem láttat hétköznapi (kövér, sovány,
pohos, ráncos stb.) testeket sem, a mindenkori társulati tagok hagyományosan acélosra edzett testû táncosok.
Ha a színházi kereteknél távolabbra tekintünk, talán
nem túlzó a következtetés, hogy mindezzel tulajdonképpen követi, erôsíti annak a fals társadalmi közmegegyezésnek a szabályait, mely szerint egy szép nôi testet mutogatni kell, ellenben a férfit fedetlen nemi
szervvel vagy ne adj’ isten nem ideális küllemû meztelen testet láttatni botrányos. Mindenesetre az biztos,
hogy a közönségbarát mennyiségben és módon megvillantott húsmennyiség a testrôl a testiségre, az esztétikus test kirakatba helyezésére helyezi a hangsúlyt, tetszetôs látványelemmé degradálva azt.

halász tamás

Közel a távol, avagy
faunok, kendő(ze)tlenül
molnár CSaba

—

marCio Canabarro: troPiCal eSCaPe,

SÍn KulturáliS KözPont

é

letemben volt párszor szerencsém járni olyan
lakásokban, ahol pillanatok alatt szembesültem
azzal: bárhová pillantok, bármerre lépek, körülöttem minden érdekes és megszólít. Az ilyen helyeken az embert nyugtalan, izgatott kíváncsiság keríti
hatalmába, ami gyakran a sokadik látogatás esetében
sem hagy alább, sôt. Egyáltalán nem szükséges, hogy
egy-egy ilyen élettér nagyszabású, gazdag, fényûzô
vagy éppen festôi legyen. Néha egy apró udvari garzonban, albérleti szobában is megcsapja az embert az
érzés, melyet akár egyetlen polc a rajta sorakozó könyvekkel, csetreszekkel is képes kiváltani. Van, aki kirakodóvásárt csinál az életterében, keresetten „izgalmasra csinálja”, az ilyet az ember gyorsan átlátja, s zavart
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vigyorral nyugtázza. Az igazán izgalmas helyek: mint
egy csapongó, hajnalig tartó beszélgetés, vagy egy jó
elôadás. Rétegekkel, újabb és újabb elágazásokkal: történetek, élmények, poénok, hirtelen, drámai csendek
és hatalmas röhögések tarka szövedéke.
Molnár Csaba és Marcio Canabarro Tropical Escape
címû darabjának már a mûfaját, sôt: hangnemét sem
könnyû meghatározni, ezért már önmagában jár a piros
pont. Elôadó-mûvészeti vendégség, pajzán happening,
intellektuális orfeum – „nem kívánt rész törlendô”.
A felvidéki Losoncon született Molnár és a brazil
Canabarro közös munkája olyan, mint egy kalandos,
vezetett túra egy interaktív látványraktárban vagy izgalmas produktumokat elôállító manufaktúrában.
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Pierre Planchenault felvétele

esô játékot ûz velünk észrevétlenül.
A közösségi finanszírozás segítségével játszott darab – a bornírt
színlapi kliséket idézve – a mûvészi boszorkánykonyhába vezet be;
normális nyelven szólva: a nézô
gyakran azt érzi, mintha az, amit
lát, elôtte, ott és akkor születne, öltene véglegesen testet, a szeme
elôtt állna össze „késszé”, rostáltatna meg, feltételezve a további alakulás lehetôségét.
Elnagyoltan megragadva: két,
egymásba forgatott részbôl áll a
Tropical Escape: van a „mû” maga,
és van az ontogenezis terepe, a két
alkotó-elôadó által prezentált ún.
lecture, azaz elôadás, a szónak
abban az értelmében, hogy valaki(k) beszél(nek), a széksorokban
ülôk pedig érdeklôdve hallgatják
ôket, mint egy egyetemi elôadóban.
E két darab-fél nem válik el egymástól határozottan. A lecture-rôl
elég annyit elöljáróban: pajkos idézôjelbe teszi, hogy a két elôadó félmeztelenül, selyem sportgatyában
és gumipapucsban prezentálja nekünk angol nyelvû, izgalmas és kötetlen stílusú elôadását, melyhez
laptopot és projektort használ.
A Tropical Escape nagyjából másfél órás futamidejében annyi az
anyag, az ötlet, amire kevésbé tudatos körökben egy egész életmûvet
alapoznak, a korai zsengéktôl a szánalomba boruló alkotói alkonyig.
A SÍN Kulturális Központ végtelenül angyalföldi, maradvány-szocreál rögvalóságot ôrzô, mégis oly
szeretni való helyszínén egészen
különös, kétszereplôs érzelmi-értelmi karnevállal találkozhatunk,
melynek elôhírnöke ott van már az
elôtérben is: kompresszorral felfújt
hatalmas, átlátszó párna tövében
várjuk a beengedést. A légprés
bent is mûködik: a színpadon fehér
nejlondunyha terpeszkedik – az amerikai John
Jasperse közel másfél évtizede, a Trafóban vendégeskedett, Giant Empty címû darabjában fújta fel valahogy így a táncpadlót. A térben megjelenô elsô alak
nem élô szereplô: felbúg egy másik kompresszor, s a
szín jobb hátsó sarkából bájosan suta behemót, egy
ugyancsak nejlonból szerkesztett figura buggyan elô.
A hosszú karjaival kalimpáló, vaskos testû, nagy fejû
monstrum meghökkentô és röhögtetô antréját egy
filmzene-klasszikus, a King Kong-mozi drámai kompozíciója (Beauty Killed the Beast) festi alá. A lény hirtelen felhasadó bendôjébôl pedig egyszerre elômászik a két táncos. A meztelen testeken átlátszó harisnya: egy pár „hagyományosan”, a lábukon, egy fél pár
a fejükre húzva. A harisnyák léggömböket tartanak

Elôadást látunk, és eredetvidéket, nyersanyagot tálalnak készétellel, megmutatják, mi mibôl lett, lesz vagy
lehet, vagy mi volt ott, kéznél-fejben a készüléskor,
vagy évek óta, vagy egy fél élet óta – miközben az
ember kicsit bizonytalan léptekkel követi ôket, mert a
talaj (szó szerint is) hepehupás lesz, lesüllyed egy lépcsôfok, megmozdul a gumipadló, meggörbül a tükör,
vagy elmozdul a fal. Pont mint egy elvarázsolt kastélyban, ahol a dolgok vagy épp a lakók – a mûfaj természeténél fogva – nem okvetlenül azok, amiknekakiknek látszanak. Nem arról van szó, hogy kétely
merülne fel az emberben ennek az elragadóan intim
játéknak az ôszinteségében (sôt), sokkal inkább arról,
hogy a két szereplô, aki benépesíti elôttünk ezt az általuk zsúfolt teret, olykor kaján és szellemes, ám jól-
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helyükön, ezek a táncosok összes jelmeze.
Pasztellszínû gombócok és hengerek virítanak a talpuk alatt, a fenekükön és a fejükön. Utóbbiak fallikus
csápot formáznak, Canabarróé egyetlen, két lufiból
szerkesztett dildó, Molnáré rajzfilm-hangyákat idézôen csápszerû, párban. És akkor felcsendül Claude
Debussytôl az Egy faun délutánja…
A két táncos Vaclav Nizsinszkij legendás faun-koreográfiájának, az 1912-ben, Párizsban bemutatott
táncmûvészeti mérföldkônek egy-egy emblematikus
pózába áll be, majd kezdi ezeket (és aztán mindenféle
további átvett és költött pozitúrát) variálni az imbolygón hullámzó, felfújt színen. Amit látunk, áradóan
szellemes és elragadó stílusparódia, továbbgondolás,
tánctörténeti kabaré pajzán eleganciával, kifinomult
vaskossággal. Nimfák nincsenek, két faun groteszk-érzéki (nász)táncát látjuk. Az ember pedig – az eredetvidék, az üdv- és pride-történet alapos ismeretében –
persze arra gondol, mit szólna ehhez Nizsinszkij és
Gyagilev, meg persze sokan mások. A Nizsinszkij-eredeti párizsi ôsbemutatóján, a mindössze tizenegy perces mû utolsó másodperceiben a faun az imádott és általa elérhetetlennek bizonyult nimfa kendôjét a földre
teríti, ráhasal, s teste orgazmusban rándul össze. A
premieren a modern tánctörténet legnagyobb botránya tört ki e pillanat miatt: a közönség rajongó és fújoló felét a rendôrségnek kellett szétválasztania
(Nizsinszkijt maga Rodin vette védelmébe a helyszínen, majd a sajtóban). Molnár és Canabarro érzéki és
szellemes kettôse remekül reflektál, felszabadít és
gondolkodtat el a nézôi ingerküszöb 1912 és 2016 közötti fordulatos történetérôl, miközben az ember a
könnyét nyeli a röhögéstôl, de egyfajta megrendültséget is érez: ez a kettôsség, lebegtetés különösen izgalmas. (Elgondolkodtató, hogy az 1919 januárjában utoljára közönség elé lépô, hatvanhat éve halott
Nizsinszkij és mûvének emlékezete mennyire eleven
ma is: csak az elmúlt pár hónapban három hazai táncbemutató idézte meg alakját.) E ponton természetesen
bevillanhat számunkra a tavasszal másodszor is
Budapesten járt Trocks, a Les Ballets du Trockadero
mint jelenség. Pazarul kimunkált repertoárjuk szellemes darabjai (köztük némelyik idôsebb, mint a
Tropcial Escape táncosai) a táncmûvészeti szórakoztatóipar méltán világhírû mestermûvei. Stílusparódiák,
táncosi archetípusok panoptikumi sorolásai, látványos
köntösben, csekély rétegeltséggel jól fogyaszthatóan
szakember és laikus számára is. E mondatot leírva
pedig tovább is hessegethetjük e síkról a nagyszerû
Trocksot. Más ez a horizont…
A Faun-tétel végén banánosládákból felfújt léggömbök sokasága kerül elô. A táncosok egyenként pukkasztják ki ôket, van, amelyikbôl egy-egy ruhadarab,
cigaretta robban elô: low budget varázslat, soha hasonlót nem láttam még. A következô képhez egy olasz
mozifilm temperamentumos párbeszédét játsszák
be. Amennyire követnem sikerül, egy idôsebb úrinô
és egy szolgálólány hangját halljuk, nagyjából a hatvanas évekbôl. A foltos stólát maga köré tekerô
Molnár Csaba zsémbes nagyságaként, sántikálva
perel a Dürer-arcú Torricével. Gördülékeny váltással
egészen más atmoszféra felé vesszük az irányt: kéjes
nôi sóhajtozás hasít a térbe, s pár pillanat múlva vilá-
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gos, hogy egy pornófilmes jelenet audio-sávjához van
szerencsénk. A szexipar, a szellemesen használt pornográf jegyek-motívumok nem idegenek a páros elôadói-alkotói világától. Elegánsan és bevállalósan toltak
már a nézôi arcba ezt-azt korábban is elôadásaik
során a tárgykörbôl. A Tropical Escape-ben szereplô
tízperces bejátszásra (felvezetô lihegéstôl orgazmusig) alkotott kettôs vaskos szellemességével, vérbô humorával az egyik legmulatságosabb jelenet, amihez
táncelôadáson szerencsém volt. Jó ízlés, szemérem
nem sérül, gyalázat nem esik, hiszen az eredetibôl képeket nem látunk. Az ügyetlenül és ripacskodón túljátszó pornószínészek („vegyes páros”, azaz: férfi és
nô) „rátevôs” lihegése, ordító nyögései, az általuk variált három-négy szó önmagában is röhögni való – a
két táncos ezt a hangzó anyagot pedig nagy leleménynyel, elemelten, „tánczeneként” használja. Ritmusukra
találnak a döngetôk alatt nyekergô bútor zajában, a
monoton lihegésben, az egymáshoz ütemesen csapódó hús klaffogásában. Kifordítják a hamis szenvedély
hangjait, a mûkéj mûzihálására tátogó, komikus
mozdulatokkal hátráló Canabarro és az ôt késsel kergetô Molnár némafilmeket idézô kettôse alaphangon
fergeteges. A szétdurranó lufikból színes víz fröcscsen, krétapor gomolyog, s diszkréten emelkedik a
korhatár. A frivol tombolást követôen egy spanyol
filmrészlet következik: ezúttal egy férfi és egy nô indulatos párbeszédére zajlik a szellemes playback.
Elôkerül egy szelet süti, melybe Molnár Csaba tortatûzijátékot szúr. Az apró görögtûz magányosan lobog
a sötétbe borult színpadon, s egy újabb, csodálatos zenemû, Ravel Pavane egy infánsnô halálára (1899)
címû hatpercese csendül fel. A tûz kihunytával a két
táncos lehúzza a fóliát a színpadról, s egy rövid átállást követôen már fényes rövidnadrágban, papucsban,
baseballsapkában és arcmaszkban állnak elôttünk: a
páros derekán hullahopp-karikát pörgetve, harsány
rajzfilmegér-hangon rikoltozik egymással. E röpke elôzmény után kezdôdik el a vetítéses lecture, amit a felvezetô nyomán természetesen mérsékelt komolysággal kezdünk figyelni, joggal tartva tôle, hogy az izgalmas szövegre figyelô arcunkba hirtelen mi is kapunk
egy vízzel töltött, képletes lufit. Pár perc elteltével
azonban már hisszük, hogy a hullámvasút lankás terepen folytatja útját. Amikor pedig Marcio Canabarro
a „családi recept szerint sütött” (kiváló) répatortájával
kínálja meg a közönséget (a torta precíz kis kockákra
vágva, mellette a tálcán tortalapát, szalvéta, mint a
nagykönyvben), már biztonságban adjuk át magunkat
ismeretterjesztô kettejüknek. A színházi tér személyes, csendes, intim közeggé változik: a fogyatkozó,
hatalmas torta többször körbejár, a kettôs pedig a padlóra helyezett laptop segítségével tart vetített képes elôadást, kötetlen stílusban, érzékelhetôen rögtönzött,
ám jól strukturált rendszerben. Az izgalmas és érdekfeszítô elôadás gesztusként is remek, tartalmát tekintve pedig hiánypótló. Közismert mestermûvek új
fénytörésben, rendhagyó struktúrába bekötve, kevesek által ismert tendenciák, alkotók és mûveik sokasága forog szóban s a nem igazán jól kivehetô vetített
képeken. A Rrose (Rose) Sélavynak, a fiktív vampnak
öltözött, Man Ray fotózta Marcel Duchamp és az ô
Mona Lisa-parafrázisa, a Dalí-bajszos L.H.O.O.Q.
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(1919), az egzotikusra, a távolira csodálkozó Európa
mûvészetének ikonikus darabjai Gauguintól, az aktábrázolás-történet, a tabu-história olyan mérföldkövei, mint Manet Olympiája (1863) vagy Ingres A nagy
Odaliszkja (1814) a távolabbi múltból. Andy Warhol és
Merce Cunningham, az anonim feminista csoport, a
Guerrilla Girls a közelebbibôl, felénk alig vagy egyáltalán nem ismert alkotók, tanúk, nyomhagyók a jelenbôl (így a magyarul egyáltalán nem olvasható, kalandos élettörténetû francia Virginie Despentes írókritikus kultkönyve, a King Kong-teória). A két elôadó
gazdag menükártyát tart elénk, meg-megvillantva izgalmas mûveket, életmûveket, s gyaktran személyes
történeteket is bele-beleszôve elôadásába. Emlékezetes
Marcio története arról, hogyan reagáltak egyesek arra,
hogy ô, a sápadt, nyúlánk fiú brazil. Szinte számon
kérték rajta a „tipikus” olajos bôrt, a fekete hajat, a
„jellegzetes” küllemet, temperamentumot. Hol kezdôdik vajon az elôítéletesség, a xenofóbia? Mikor válik
elôítéletté a sztereotipizálás? Milyen többszörös kisebbségi létformák léteznek, mi a politikai, a politikus
test? Az est végén Marcio Canabarro egy aktivista lelkességével fordult a közönséghez, s közölte, nagyon
szívesen beszélget minderrôl civilben is az érdeklôdôkkel, s még sok, izgalmas könyv lapul a gyûjteményében. Ekkor már szinte amúgy is a lakása-lakásuk
elôszobájában érzete magát az ember – szerep és szereplô összemosódásának különösen intim és izgalmas ködében.

Ehhez hasonló lecture-performance (magyarul ezt
nehéz megragadni, hiszen mindkét szóra az „elôadás” kifejezés használatos) hazai színpadon legjobb
emlékeim szerint egyszer volt látható. Gál Eszter és
német partnere, Peter Pleyer két évtizeddel ezelôtt, a
MU Színházban mutatták be Pas de deux – Practice
what you preach címû lebilincselô kettôsüket, melyben a nemi és testi identitás, szexuális másság kérdéseit vizsgálták a Tropical Escape-hez hasonló formában, bölcs és szellemes szavakkal, mozdulatokkal, valóságos szabadegyetemi elôadás keretében.
A Molnár–Canabarro kollázs-elôadás (e jellegét frappánsan mutatják az est remek plakátjai is) kivételes
felszabadultsággal és leleménnyel tesz fel kényes kérdéseket, gondolkodtat el, és bizony: nevel, formál –
nem hagy nyugodni. Az elôadás végén a feloldás gesztusa, szilaj és virgonc lezárás: egy kis „hazai”. A huszonegy éves brazil Mc Livinho feldolgozása, mely egy
Disney-slágerbôl, az 1950-es Csipkerózsika-rajzfilm világhírûvé lett Varázsdalából (eredeti címe: BibbidiBobbidi-Boo) született. Sistergô ritmus, sistergôn szívrabló tánc – mikor véget ér, egy másik városba lépünk
ki, mint amelyikbôl bejöttünk. Kétségtelen: ezen az
estén a Tropical Escape volt a legjobb dolog, ami az emberrel Budapesten történhetett.
Hol? SÍN Kulturális Központ
Mit? Tropical Escape
Kik? Alkotó, elôadó, jelmez, látvány: Molnár Csaba és Marcio
Canabarro. Fény: Mervel Miklós.

AMIT A LAPBAN NEM, DE A SZINHAZ.NET-EN OLVASHAT:
Kritika:
PanoDráma-előadás a hospice-ról, Szerelem a Rózsavölgyiben, Kerengők
az Átriumban, Orlai Produkció: Várj, míg sötét lesz, Kiscsillag: Semmi konferencia,
Mundruczó Kornél/Proton Színház: Látszatélet, Meredith Monk, kecskeméti Dorottya,
Artus: SutraCikk: A bajnok fogadtatása,
színházi kritikai blogok, Schilling és Bodó európai díjai
Drámák: új Jelinek dráma: Árnyék (Eurüdíké mondja),
Ménes Attila: A Bihari, Pass Andrea: Napraforgó, Jeles András: József és testvérei
E-drámák: Tar Sándor−Keresztury Tibor: A te országod; Árnyék (Eurüdíké mondja)
Elfriede Jelinek drámája Halasi Zoltán fordításában
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Az év elején nagy visszhangot váltott ki az angol nyelvû (szak)sajtóban a nemzetközi kortárs táncszcéna
egyik kiemelkedô egyéniségének, Akram Khannak azon nyilatkozata, melyben arra a kérdésre, miszerint
szükség van-e több nôi koreográfusra, meglehetôsen félreérthetôen reagált. „Don’t have more female choreographers for the sake of it” – válaszolta, ami szabad fordításban annyit tesz: „Nem kell több nôi koreográfus csak azért, hogy legyen.” A The Stage-ben megjelent interjúra elôször Luke Jennings, a The Guardian
neves tánckritikusa riposztozott a lap online változatában, személyesen szólítva meg Khant, majd nem sokkal késôbb négyszáz, többségében szigetországi táncos és koreográfus – túlnyomórészt nôk, de ott volt az
aláírok között például Wayne McGregor, a Random alapítója is – intézett nyílt levelet a neves alkotóhoz.
Jennings hangsúlyozta: egy ilyen kérdésre adott válasznál nem lehet figyelmen kívül hagyni a nemek közötti egyenlôtlenség szégyenletes és máig fennálló brit tradícióját. Azt, hogy a nagyobb léptékû, nagyobb
horderejû munkákat tehetségtôl függetlenül általában férfi koreográfusok kapják. A klasszikus tánc berkeiben még elszomorítóbb a helyzet, írta, a patinás Royal Ballet-nál például 1990 óta nem kapott nôi alkotó
koreográfusi megbízást. Ez pedig – ahogy Jennings pár évvel ezelôtti cikkében is utalt rá (Sexism in dance:
where are all the female choreographers?) – azzal a következménnyel jár, hogy a kortárs közegen kívül születô táncdarabok döntô többsége (akárcsak Magyarországon!) férfi-szemszögbôl íródik. „Akram, 2016-ot
írunk, és látnunk kell, hogy a nôi koreográfusok ma sem rendelkeznek ugyanazokkal a lehetôségekkel,
mint férfi kollégáik” – zárta levelét Jennings.
Hasonlóan reagáltak a nyilatkozatra a nyílt levél aláírói is, hangsúlyozva, hogy Khan kijelentése azért is zavaró, mert – tekintélye és elismertsége révén – hatalmi pozícióból szól, és ezáltal jelentôs befolyással bír.
Azt sugallni, hogy a nôi koreográfusok háttérbe szorulása véletlenül alakult ki a táncban, és nem a „szexista infrastruktúra” következménye, szerintük félrevezetô. Nincs hiány nôi koreográfusokban, szögezték le a
levélben, csak egyenlô esélyeket kellene biztosítani, hogy akik elértek egy szintet, meg tudják mutatni magukat. „Ahhoz, hogy valami változzon, nem várhatunk ölbe tett kézzel a tánc »nagyasszonyainak« újabb
hullámára, akik egyszer majd elôbukkannak a semmibôl.”
Khan a maga nemében korrekt és kulturált válaszlevelében a tehetség fontosságát hangsúlyozta – értsd: aki tehetséges, úgyis elôrejut –, ám ezzel épp mintha a megszólalását ért kritikák lényegét hagyta volna figyelmen kívül. Ezek
ugyanis arról szóltak, hogy sok nôi alkotó tehetsége ellenére sem tud kitörni a rájuk kényszerített skatulyákból.
A szerk.

elérkezés
erre a mezsgyére
beSzélgetéS hÓD aDriennel éS molnár CSabával

K

ét név a hazai kortárstánc-palettáról, akiknek
munkáiban megdőlni látszanak a női és férfi szerepekkel, testekkel kapcsolatos sztereotípiák.
hód adriennt, a hodworks vezetőjét és molnár Csabát,
a társulat táncosát, ki az utóbbi években önállóan is letette alkotói névjegyét (Dekameron, Tropical Escape,
Eclipse), Szabó-Székely ármin, a hordworks-produkciók
dramaturgja faggatta a tánchoz fűződő skatulyákról,
női és férfi előadói pozíciókról és a nemi kategóriákra
történő reflexiók szabadságáról.

– MOLNÁR CSABA: Ha megnézem a tánctörténelmet, azt gondolom, hogy több benne a meghatározó nôi alkotó. Azt nem tudom pontosan, hogy ez
itthon hogyan oszlik meg, de azok az elôadások és
koreográfiák, amik engem nagyon megfogtak, azok
nyolcvan százalékban nôi koreográfusok munkái.
Az másik kérdés, hogy ez a nôi koreográfus menynyire hordoz idézôjelesen maszkulin jegyeket. Nem
testileg kell ezt érteni, hanem személyiségében: domináns, irányít, és nem az odaadó nôi sztereotípiát
képviseli.
– HÓD ADRIENN: Biztos, hogy nem több a férfi
koreográfus. Esetleg özelíti egymást a férfi és nôi alkotók száma.
– A Goli (Budapest Kortárstánc Fôiskola) kortárs tán-

– Összehasonlítva a magyar kortárstánc-szcénát a
színházival, feltûnô, hogy mennyivel több nôt találunk
koreográfusi pozícióban, mint rendezôiben. Számotokra
ez magától értetôdô?
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ben, amit ti kaptatok, jelentkezik ilyen különbség a testi
adottságok kiaknázásában?
– MCS: Nem. És az, hogy a Goliban most két fiú
van, az csak egy elôítélet következménye. Marcio
Canabarro, a Hodworks egyik táncosa huszonhárom
éves korában kezdett el táncolni, mert akkor találkozott elôször a tánccal. Egy nô hamarabb találkozik
élete során a tánc valamilyen formájával. Egy férfi is
találkozik vele, de sokszor az van a fejében, hogy ez
nôknek való, és ki sem próbálja.
– Te személy szerint találkoztál ezzel a problémával?
– MCS: Nem, engem a szüleim vittek el táncolni.
– HA: Na, akkor ez az egészet borította.
– MCS: Apukám fociedzô volt, a bátyám focizott, és
engem is elvittek focizni, az volt a lényeg, hogy mozogjunk valamit. Viszont, az ô elmondásuk szerint,
otthon mindig táncoltam, és ezért beírattak táncolni.
Balettnek hívták, de inkább gyerektáncóra volt.
– A Goliban egy-két évtôl eltekintve mindig jelentôsen
több volt a lány. De ez a nagyobb nemzetközi iskolákban
nincs így. Ahol több jelentkezôbôl válogatnak, ott több a
fiú.
– HA: Igen, de akkor se fele-fele. Arányaiban több a
fiú, de ha elmész egy nemzetközi auditionra, ott is a
nôk vannak többen.
– MCS: A P.A.R.T.S.-ban, a mi osztályunkban több
volt a fiú, de ez az osztályvezetôk döntése volt, nagy
merítésbôl válogathattak.
– Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy férfiként könynyebb érvényesülni – ha csak a számokat nézzük?
– HA: Akkor igen. A nagyobb együtteseknél a felefele arányt igyekeznek tartani. A néptáncnál és a
klasszikánál is. Kivéve persze, ha más a koncepció.

cos képzésén jelenleg 26 hallgatóból 2 fiú. Ha ilyen arányokkal indul eleve egy képzés, akkor valóban nem meglepô, hogy nagy számban vannak nôi koreográfusok.
Egyszerûen több lány kezd el ezzel foglalkozni. Ennek
szerintetek mi az oka?
– MCS: A táncot társadalmilag nôiesebb foglalkozásként tartják számon.
– HA: A szülôk hamarabb viszik el a lányukat egy
táncórára, mint egy fiúgyereket, akkor is, ha nem akar
elmenni. A fiúnak akarnia kell, hogy táncolhasson.
Egy lányt beíratnak, hogy szép legyen a tartása, hogy
kecsesen mozogjon. Egy anya gondolhatja azt, hogy a
lányának meg kell tanulnia szépen mozogni, a fiát
meg inkább elviszi cselgáncsra, hogy legyen erôs és
kitartó. De persze mindig vannak kivételek.
– MCS: Ez le van osztva kulturálisan. A zenét, az
éneket és a táncot inkább a nôkhöz sorolják, mintha a
tánc nem egy aktív dolog lenne.
– De a gyakorlatban ez nem igaz. A baletthez például
a könnyedséget és finomságot kötjük, pedig a balett-táncosok testfelépítése és fizikuma extrém terhelés és szélsôséges teljesítmények eredménye.
– HA: Igen, de a klasszikánál is, ha megnéznék az
átlagos testi adottságokat, száz férfiból kevesebbet találnának alkalmasnak arra, hogy balett-táncos legyen,
mint száz nôbôl. Csípônyitottság, hajlékonyság, testfelépítés…
– Ezzel most azt mondod, hogy a balettre testfelépítésükben a nôk inkább alkalmasak.
– HA: Szerintem igen.
– MCS: Szerintem is.
– És ez a kortárs táncnál is így van? Abban a képzés-
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Például a Trocadero Balettnél [Les Ballets Trocadero de
Monte Carlo – A szerk.] férfiak táncolják a nôi és a férfi
szerepeket is.
– MCS: Ez igaz, de szerintem alapvetôen az érvényesül jobban, aki nagyon valamilyen. Ez lehet egy
nôies férfi vagy egy favágó is, a lényeg, hogy karaktere legyen.
– HA: Igen, de ebben a pillanatban már egy jelenséget nézel, egy fizikumot, egy érzékelést, amit ô ad.
Én azon a ponton már elvonatkoztatok attól, hogy
férfi-e vagy nô.
– A Basse danse (2011) óta a Grace (2016) az elsô
Hodworks-elôadás, amelyben nem két nô – két férfi a leosztás. Mi ennek a jelentôsége?
– HA: A Pirkad-nál volt ez nehéz kérdés, hogy hogy
legyen a párleosztás. Volt olyan nézô, aki megkérdezte, hogy miért két férfi–nô pár van, és miért nem táncol együtt két nô vagy két férfi. És nem lehet rá jól válaszolni. Mert mit kerülök meg? Ha két nô táncol
együtt, akkor nagyon sokan az azonos nemûek közti
vonzalmon keresztül nézik az egészet. Ha egy férfi és
egy nô, akkor is a szexualitást nézik, csak akkor egy
hetero kapcsolatba rakják a viszonyt. Ha valaki a nemeken és a nemiségen keresztül nézi a táncot, akkor
kikerülhetetlenül bele fog látni ilyen dolgokat.
– És ha a saját munkáitokat a nemek megjelenítésén
keresztül nézitek, mit láttok bennük?
– MCS: Általánosságban azt látom, hogy ha valakinek az elôadásaiban ezek a dolgok nagyon elcsúsznak
valamilyen irányba, akkor az tudatosan vagy tudat
alatt az alkotó saját beállítottságából ered. Nálam például elôfordul, mondjuk, a Dekameronban, hogy férfiak nônek öltöznek be, vagy nôként viselkednek, de
attól még nem errôl szól a darab.
– Azt lehet mondani, hogy téged színpadi elemként érdekel, hogy van egy férfi, aki nôi pozíciókat vesz fel vagy
nôi asszociációkat kelt?
– MCS: Érdekelt. Most talán az érdekel jobban,
hogy meg lehet-e kérdôjelezni ezeket a felépített kate-

eclipse
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góriákat. Annyira jó lenne elvonatkoztatni tôlük,
mivel mindenkiben benne van mindkét karakter. Az
viszont érdekes, hogy kinél melyik, mi miatt és hogyan erôsödött fel. Ami szerintem ezt meghatározza,
az az, hogy egy társadalomban mennyire engedheted
meg magadnak, hogy megéld a femininitást nagyon
macsó férfiként is. Vagy éppen fordítva.
– HA: Nekem errôl mindig a wc jut eszembe. Hogy
van férfi-wc és nôi wc, és kiskorunk óta arra vagyunk
nevelve, hogy az egyikbe bemehetünk, a másikba
nem. Viszont mért ne mehetne be egy nô a férfi-wcbe is, ha nagy a sor? Nem provokálni akar, hanem pisilnie kell.
– Elképzelhetô a kortárs tánc a nemekre és a nemi szerepekre való reflektálás nélkül?
– HA: Szerintem el, minden az elôadás-koncepció
kérdése. Van olyan absztrakt kortárs táncdarab, ahol a
nemiség természetesen jelen van, de képes egyenrangúságot kialakítani, homogenizálódást. Ezt leginkább
fizikális síkon teszi. Formailag, nagyságrendileg
ugyanazt táncolják a táncosok, a ruhák olyan kreációk, ahol keverve vannak a nôi és férfiruházatra jellemzô jegyek. Például Trisha Brown több darabja
ilyen.
– MCS: Igen, de még nála is van férfiszóló, amiben
van egy-két akrobatikus elem. Ez tradícióból hozott
dolog, hogy a férfi akrobatikázik, pedig ugyanúgy nô
is meg tudná csinálni. De Merce Cunninghamnél
például teljesen ugyanazt táncolják.
– Alkotóként mennyire tudatosan számoltok azzal,
hogy az adott koreográfiát férfi vagy nô csinálja? Van
olyasmi, ami egy férfi táncoson „mást jelent”?
– MCS: Emlékszem, amikor Albániában játszottuk
az Ahogy azt az apám elképzelté-t, a benne lévô férfimeztelenséget nagyon elutasították, míg a nôit elfogadták.
– Mármint a férfi közönség.
– MCS: Igen, ez a férfi közönség visszajelzése volt.
A nôket inkább kiküldték. De az egy nagyon macsó
társadalom.
– Ilyen reakciót itthon is kaptok?
– MCS: Ahol mi játszunk, ott nem. Ott a meztelenség önmagában nem osztja meg a közönséget. De
nyilván itthon is tudnánk olyan helyre vinni, ahol
igen.
– HA: Én se kaptam még itthon olyan reakciót, ami
a férfimeztelenséget nehezményezte volna a nôivel
szemben.
– MCS: De ez persze esztétikai kérdés is, mert nôi
táncost is tudsz olyan helyzetbe hozni, hogy ne a
Botticelli Vénusza jusson róla eszedbe.
– HA: Arra viszont volt példa, férfiak felôl, hogy rámutattak a darabon belül olyan részekre, ahol szerintük a férfi inkább kiszolgáltatottabb, esendôbb állapotban jelenik meg. Például az Apámban van egy
rész, amikor a táncos csak egy pólóban van, és ilyenkor a nemi szerve kilóg a póló alól. Számomra ez egy
nagyon szabad képet, egy szabad állapotot hoz be,
mondjuk, amikor valaki gyerek, és nyár van, és egy
pólóban ül a tóparton, fürdés után. Másoknak ez erôtlenséget jelent: „lógó" hímtag, nincs benne erô.
– Fontosnak tartjátok, hogy kulturálisan szokatlan sze-
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Decameron

egy gondolati, verbális út hozza be azt, hogy találkozom azzal, hogy ô egy férfi.
– MCS: Belülrôl, táncosként nekem szinte sosincs
jelentôsége. Adriennel nagyon a fizikalitás felôl közelítünk a munkákban. A másik táncosnak ugyanúgy
van lába, keze, ugyanolyan testi mechanika mozgatja.
Sokkal inkább technikai kérdés az egész. Amikor új
emberrel kerülsz a próbaterembe, akit nem ismersz,
ott mindig van egy határ, akár férfi, akár nô, amit le
kell vetkôzni, hogy el lehessen kezdeni dolgozni.
Vagy valamikor éppen nem kell, mert ez kezdi el
mûködtetni az egészet, hogy van köztetek egy feszültség a nemiség, a testi vonzalom, az identitás szempontjából, ami ezt az egészet hajtja. De sokszor átlépendô dolog: kezdjük el, menjünk le nullára, ahol te
te vagy, én meg én vagyok.
HA: Szeretem megmutatni az emberben a másik
oldalt is, a külsô jegyekkel szemben is. Tehát számomra valóságos egy férfi, aki nagyon feminin is tud
lenni, és egy nô, aki maszkulin. Persze vannak külsô
elvárások, amikhez idomulunk, de az életbôl való tapasztalás teljesen mást mutat. Az ôszinteségen keresztül, ha biztonság van, kiderül, hogy mind egyformák vagyunk. El lehet érkezni erre a területre, erre a
mezsgyére. És az annyira szabad és boldogságos,
amikor nem a nemiség határoz meg, hanem a jelen
lévô érzékelésem, az érzéseim, a gondolataim. Én
sokszor keveredek a munkáimban erre a területre, és
élvezem ennek a szabadságát.

repek jelenjenek meg a színpadon?
– HA: Igen, abszolút. A halandóság feltételeiben például a harmadik tétel ezzel játszik. Amikor Marcio
spicc-cipôben, nôi frizurakreációban táncol, vagy amikor Garai Juli meztelenül bejön, nôi szerepben, és
egy szerencsétlen, vicces kis állatka lesz belôle, aki rohangál ide-oda, vagy Cuhorka Emese felnagyított fitneszszólója mind ezzel dolgozik. Tudatosan olyan képeket mutatnak meg, amiket a mindennapi életben
nem szokás látni.
– MCS: Marcióval a Tropical Escape-ben is foglalkoztunk ezzel. Az elsô részben van egy faun-duett. A
faun olyan állat, ami se nem férfi, se nem nô, inkább
valami az ember és az állat között. A második részében megjelennek nôi szerepeket eljátszó férfiak, a feminizmus, a queerség és ennek a társadalmi fogadtatása. De én sokat dolgozom a klisékkel is, vagyis olyan
képekkel, amiket nagyon sokszor látunk.
– Tetten értek olyan pillanatokat, amikor a táncos
neme nagyon hangsúlyos lesz vagy teljesen eltûnik?
– HA: Érdekes, mert olyan pillanatok jutnak eszembe, amikor nem a nemi oldalról látom azt egy táncosról, hogy férfi vagy nô. Amikor Juli bejön A halandóság elején, akkor ott egyértelmûen beugrik, hogy ez
egy nônek a szenvedése. De ezt az állapota hozza be,
az a hangi világ, az a gesztusrendszer, ahogy mozog,
és nem a testi felépítése. És amikor a Grace-ben Csabi
arról beszél, hogy mit csinálna, ha nô lenne, akkor
hangsúlyossá válik, hogy egy férfi képzeli ezt el. Tehát
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a világ időközben
nagyon megváltozott
beSzélgetéS Kelemen JÓzSeffel

h

uszonhat éve tagja a kaposvári Csiky gergely
Színház társulatának Kelemen József. finom, mesterségbeli igényességgel építkező színészetére
mindig számíthatott a közönség, rendezőként pedig világos szakmai szempontok szerint gondolkodik. a Kaposvári
egyetem művészeti Karának tanáraként ugyancsak a
színház iránti elkötelezettsége jellemzi a munkáját.

– Szorosan összekapcsolódik a pályád a kaposvári színházzal. Hogyan kezdôdött?
– Babarczy László az Ódryn a fölöttem járó évfolyammal – Sztarenki Paliékkal – vitte színre a Bolha a
fülbe címû darabot, amelyben én harmadévesként
Baptistint játszottam. Amikor végeztem 1989-ben,
hívott, én pedig mentem. Kaposvár akkor még legendás volt. Nagy színészek voltak, és sok fiatal ember –
népes és izgalmas társulatba érkeztem.
– Akkoriban többen is dolgoztak a társulatban „csopiként”, csoportos szereplôként. Ôk hogyan fogadtak téged,
frissen végzett színészt? És hogyan fogadtak a „nagyok”?
– A csopik kortársaim voltak, és soha nem volt érdekes, ki csopi, ki nem. A társulat egészében azonban nagyon nehezen volt befogadó. Teljesíteni kellett
ahhoz, hogy lassan a csapatba kerüljön az ember. Ez
nem azt jelentette, hogy kimagasló színészi teljesítményt kellett elérni, hanem a munkához való hozzáállás számított, dolgozni kellett rendesen és sokat. A
munkabírás tényleg elvárás volt, ugyanis éjjel-nappal
a színházban voltunk. Nagy létszámú produkciók készültek, illetve nem volt ritka, hogy egy nap három
elôadás is ment: a nagyszínpad mellett stúdió- és
gyerek-, illetve sokat tájoltunk is. Mindenki folyamatosan dolgozott, a napot általában a büfében fejeztük
be, ami éjfél után is nyitva volt – tényleg együtt voltunk reggeltôl éjszakáig.
– Mennyire állt hozzád közel ez a fajta színházcsinálás? Beletanultál, vagy pont így szerettél volna dolgozni?
– Annak idején az Arvisurában kezdtem színházzal
foglalkozni, majd egy évet a Nemzeti stúdiójában töltöttem, ahol többek közt Bodnár Sanyi bácsitól és
Montágh Imrétôl tanulhattam, azután rögtön felvettek a fôiskolára – ami egyébként huszonnégy évesen
az utolsó esélyem volt. A négy év alatt folytattam a tanulást a színházcsinálásról Sztankay tanár úrtól,
Kállai tanár úrtól, Szirtes tanár úrtól, Fehér
Györgytôl, és még sorolhatnám, hány színházi gondolkodótól. De úgy gondolom, sorsszerû volt, hogy
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éppen Kaposvárra jöttem, mert itt aztán rengeteget tanultam színészektôl, rendezôktôl. Sokféle színházi világból alakítottam ki a magamét, ebbôl a huszonöt kaposvári év a leginkább meghatározó.
– Emlékszel az elsô évadra?
– Belekerültem a Babarczy rendezte Paraszt
Hamletbe. A próbaidôszak végén megharagudott
rám, pedig jól próbáltunk, de valamivel a bemutató
elôtt egyszer csak azt érezte, nem azt csinálom, amit
kér tôlem – sokáig nem beszélt velem utána. Kemény
volt, de kibírtam. Azóta persze jóban vagyunk. Abban
az évadban még a Hegedûs a háztetôn volt, amiben játszottam, Bezerédi Zoli rendezésében. Az énekléssel
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rettentôen kínlódtam, de egy nagyszínpadi zenés elôadásban élmény volt dolgozni azzal a társulattal.
– A kaposvári színház állítólag abban az idôszakban
– ahogy azt mindenki mondogatta – már nem volt a régi,
de bár meghatározó színészek elmentek, az a fajta közéleti jelleg, amely korábban hosszú ideje jellemezte, akkor
még nem változott meg.
– Babarczy László harminc évig volt igazgató.
Egészen kivételes képessége volt, hogy ilyen hosszan
ennyi eltérô ízlésû és gondolkodású, tehetséges színházcsinálót össze tudott tartani – ez maga volt a csoda.
A távozása utáni évben ezt még sikerült Znamiéknak
[Znamenák István vezetésével, aki maga mellé hívta a feladatra Mohácsi Jánost és Rusznyák Gábort – A szerk.]
egyenes vonalúan folytatni. A nagy törés azután jött. De
változásnak kellett jönnie. Ha pedig ennyi ember elmegy egy társulatból viszonylag rövid idô alatt, az megváltoztatja a színházat. Én is éreztem, hogy lépni kellene, talán vissza is tudtam volna menni Pestre, de az
egyetemi képzést, amit Babarczy László indított, nagyon szeretem. Azt nem akartam itt hagyni. Tíz éve tanítok már, családom lett, házat vettünk, és aligha rendezhettem volna bárhol ennyit, mint azóta itt. De ezalatt is eszembe jutott párszor, hogy lépnem kellene,
olyankor azonban mindig történt valami, ami miatt
aztán mégsem indultam el.
– Ha jól értem, elôtte több és változatosabb munka várt
egy színészre, mint most.
– Igen, ráadásul akkoriban volt „svarc meló” is – így
hívtuk azokat a kedvtelésbôl, kísérletezésbôl kezdett próbákat, amelyet azok csináltak, akiknek volt egy kis szabad
idejük. Mohácsi János elsô munkája is így született.
– Akivel aztán sokat dolgoztál, miközben te hûvösebb,
rezignáltabb színész vagy, mint azok a kollégáid, akik
jobbára viszik nála a prímet – persze ezek az elôadások
többek közt éppen attól olyan valóságosak, hogy igen különbözô figurák a szereplôi.
– János próbáin valóban jellemzô, hogy a színészeknek a feldobott témához vagy szövegrészlethez
kell hozzátenni magukat a szerepük szerint. A görcsösebb vagy kevésbé improvizatív alkatú színész nehezebben boldogul az ilyen helyzetekben, mert azt
érzi, hogy minden mondatot elôle mondanak el, ez
neki is beugrott, de már lekésett róla, vagy hogy neki
ez miért nem jutott eszébe.
– Svarc: szép. Akkoriban, amikor a pályát kezdted,
még más volt a színház társadalmi helyzete – ahogy a
társadalmi helyzet is más volt.
– Valóban. A Nemzetiben például még részese voltam annak a korszaknak, amikor a nagy színészekkel
kivételes kedvességgel, alázattal, csodálattal volt szokás bánni. Ez mára eltûnt – szerencsére. Ma már
senki nem csinál úgy, mintha csak nagy színész
lenne, akinek semmi köze nincs is a hétköznapi élethez. Ahhoz pedig, hogy a színház hatna a társadalomra, soha nem fûztem komoly reményeket. Elég,
ha az ember jó minôségû elôadásokat csinál. Azzal
már mindent megtett, amit egy színházcsináló csak
megtehet. Nyilván lehet harcosabban, politikusabban,
naprakészebben színházat csinálni, mint például
Schilling Árpád, de ez inkább alkat kérdése – nekem
például nem ez az utam. Ám teljesen megértem, ha
valaki azt gondolja, hogy drasztikusan, erôteljesen és
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direkt módon kell a közéletrôl színházat csinálni,
mert csak az jut el az emberekhez.
– Igen, már az elsô rendezésedre, a ’99-es Vízkeresztre
is az a fajta visszafogottság, finomság volt jellemzô, ami
a színészetedre. Ez némiképp talán el is tért a kaposvári
hagyománytól.
– Arról a Vízkeresztrôl emlékezetesen szépet írt
Koltai Tamás. Nekem ez a szöszmötölôs színházcsinálás áll kézre, igaz, így legfeljebb jól megcsinált elôadások születnek. A színészek szívesen dolgoznak velem,
a nézôk pedig általában kedvelik ezeket a munkákat.
Nem hoznak azonban áttörôen új szemléletet, mert
ezek nem olyan revelatív, szakmát megújító elôadások,
mint amilyeneket [Mohácsi] János szokott csinálni,
amelyek színházi szakmán kívül is nevezetesek lettek.
– A színész-rendezôk jellemzôen máshogy rendeznek,
mint akik „csak” rendeznek?
– Persze. Aki színészként rendez, az a színész felôl
közelíti meg a problémát. A rendezôk az alapanyagot
eszközként használják gondolataik valóra váltására, a
színész ezzel szemben megoldást keres az adott szituációban. Amikor rendezek, az anyagválasztásomat eleve
a színészek határozzák meg, olyan szerepeket keresek,
amellyel megfelelô minôségû munkát végezhetnek.
– Nézôként néha azt érzékeltem egészen magas színvonalú produkcióknál is, hogy a színészek nem fontosak.
Vagy nem elég fontosak. Persze biztosan nem tudhatom,
hogy amit látok, az honnan és hogyan lett. De olyan nem
jut eszembe, hogy egy színész rendezte elôadásban a színész ne lett volna fontos.
– Hunya [Hunyadkürti György] szokta mondani,
hogy szolgálatot teljesítünk. Ha hiszünk egy rendezônek, akkor megpróbálunk a legjobban megfelelni
annak a rendszernek, amit felépítünk. Nekem nagyon rossz élményem rendezôvel nem volt, soha nem
kellett magamra kényszeríteni olyasmit, amit ne tudtam volna valamiféleképpen magamra fordítani.
Konfliktusaim persze szoktak lenni munka közben,
de azok nem az önfeladásról, nem az integritásunk
megkérdôjelezésérôl szólnak. Egyszerûen ahhoz
szoktam hozzá, hogy lehet vitatkozni egy munka
során. A színházat közösen csináljuk, nem valakinek
a vezényszavára. Ez mindennek az alapja.
– Mennyire látod színészként a próbaidôszak során,
hogy milyen minôségû a munka?
– Ezt rettentô nehéz pontosan tudni. A munkának
gyakran van olyan fázisa, hogy az ember csak forog
maga körül, mint a róka, amelyik a farkát kergeti, és
nem lát ki a problémából, nem találja a megoldást,
pedig veszettül keresi. Ha valaki ekkor képes olyat
mondani, ami kimozdítja ebbôl a helyzetbôl, akkor az
színészvezetés a javából – ami a rendezés egyik fontos
része. Ascher Tamás többek közt ebben konkrétan
zseniális. A színésznek azt a mechanizmust kell megtalálnia, ahogy az adott szereplô idegrendszere mûködik, és akkor „alakhelyesen” tud mûködni az adott szerepben. Ehhez egy rendezô sok segítséget képes adni.
A színésznek ugyanis az a dolga, hogy sokféle személyiségbôl a lehetô legtöbbet tudjon használni a pályáján abból is, ami esetleg a civil lényében rejtve marad.
– Beszéltél arról, hogy a színészek másképp állnak a rendezéshez. Hogyan állsz a színészethez, amióta rendezel és tanítasz is?
– Kétfajta gondolkodás van bennem akkor is, ha
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gondolkodott, hogy a színészek a különféle feladatok
által tudnak szakmailag gazdagodni.
– Ez a korszak aztán véget ért. El sem tudom képzelni,
mit élhettetek át Schwajda György rövid igazgatói mûködése, majd a jelenlegi vezetés alatt. Rengetegen hagyták el
a színházat – és nem mellékesen a pályát is –, aminek
erôteljesen megváltozott az arculata. Nekem, aki ezen a
színházon nôttem fel, értelmezhetetlen volt például
Schwajda elsô évadkezdése az István, a király inkább
show-business, semmint színház jellegû vendégelôadásával. És nem tudtam mit kezdeni azzal sem, hogy Rátóti
Zoltán igazgatása alatt szinte minden elôadásban vendégszínészek kapták a nagyobb feladatokat, a kaposvári
társulat tagjai pedig, akik amúgy arról voltak híresek,
hogy kisebb szerepekben is jól dolgoztak, ott vannak a
színpadon félretéve, de valójában csak az érdekes, ami
elöl folyik. Aztán bámultam a szereposztásokat, és nem
mentem el megnézni sok elôadást – én nem tudtam feldolgozni, ami ott történt.
– Igen, valaminek vége lett. Ezt rettentô nehéz megemészteni. De közben élni kellett, azzal a tudattal,
hogy annál, ami volt, rosszabb lesz, de valami lesz.
Mindenki rettentô drámának élte meg, miközben
már elôtte is azt hallottuk mindenfelôl, hogy ez már
nem az a színház, és valóban lett is néhány vállalhatatlanul rossz elôadás, de ezzel a váltással végképp elmúlt valami. Egymást között errôl nem szoktunk beszélni, és azt hiszem, ez a hallgatás alighanem éppen
arról szól, hogy ennek a fájdalma nem múlik. Akik elmentek, azt gondolják, hogy jól tették, talán azt is

éppen színészként dolgozom, ami meglehetôsen haszontalan. De nekem a kezdetektôl így jár az agyam. És
akkor kényszerítem magam arra, hogy foglalkozzak a
saját dolgommal, és hagyjam abba azt a másikféle
hideg, elemzô gondolkodást, ami éppen a színészi
munkámban nem visz elôre. Ez persze nem mindig
megy. Színészként zsigerbôl, teljes idegrendszeri átállással kell tudni dolgozni, amiben nincs helye a méricskélô elemzésnek, mert az gyengíti a színészi hatékonyságot. Éppen ezért amikor szóba került, hogy játsszak
egy magam rendezte elôadásban, eddig mindig volt
bennem annyi józanság, hogy nemet mondjak.
– Milyen rossz élményed volt munkában?
– A megoldatlanságok a legrosszabbak. Nemegyszer
éreztem azt, hogy nincs meg egy szerep. Ráadásul
Babarczy és Ascher sem voltak kíméletesek soha. És
az nagyon fájdalmas tud lenni, amikor szembesítik az
embert a tehetségtelenségével. Ascher egészen elképesztô alapossággal tudott rámutatni próba közben, illetve utána a megbeszéléseken a hibákra. Mindenkit,
minden helyzetet szétszedett, eljátszott, kíméletlenül
megmutatta, ha valaki valamit tehetségtelenül fogalmazott meg. Ezeket nagyon nehéz volt túlélni. De aki
nem éli túl, az nem alkalmas erre a pályára. És egy színész számára ez a fajta biztonság, visszajelzés a leghasználhatóbb. Lehet jókat beszélgetni, okosakat gondolkodni, de a színész attól nem lesz legközelebb feltétlenül jobb. Csak a zsigeri behatás tud mozdítani az
emberen – akár egy konkrét munkában, akár hosszú
távon, a szakmai épülésében. Babarczy is mindig úgy
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gondolják, mindenkinek el kellett volna menni, és
idején azt mondta Babarczy, hogy a jó elôadás behozhogy akik nem mentek el, azok elárultak valamit, holott
za a közönséget. Na, ez most már nem ilyen egyszerû.
akik nem mentek el, azok csak azt gondolják, hogy
– Említetted az egyetemet, a tanítást, ami fontos része az
máshol nincs lehetôségük, itt pedig még tudnak doléletednek. Hallottam, hogy milyen elkötelezett, remek tanár
gozni. Rátóti pedig úgy gondolkodik igazgatóként,
vagy – és persze a növendékeid munkái talán még többet
hogy többek közt azzal tud nézôket hozni a színházmondanak errôl. A k2 társulatáról pedig, akik többségében
ba, hogy országosan ismert színészek játsszanak fôéppen a te tanítványaid, alighanem sokan hallottak már.
szerepeket. A kaposvári színház közönsége ugyanis
– Babarczy látta meg bennem annak idején, hogy
kicserélôdött. Van a városban egy harmincas–negyveképes vagyok erre. Amióta tanítok, néha eszembe jut,
nes korosztályú csoport, amelynek bérlete van az
ez akkora felelôsség, hogy nem is lenne szabad csinálOperett Színházba és a Madáchba, ôk deklaráltan
ni. Egy dolgot tartok szem elôtt, mindig mondom is a
nem járnak a Csikybe – azt nem lehet tudni, hogy ez
gyerekeknek: amit egy embertôl hallanak, az csak egy
mennyire hat a közvélekedésre. Ezért én nem tartom
dolog, minél több forrásból gyûjtsék be, amit hasznosfeltétlenül elhibázottnak
nak találnak a pályájukhoz
azt az igazgatói gondol- Rátóti pedig úgy gondolkodik igazgatóként, – ennél okosabbat nem
kodást, ami éppen azt
tanácsolni. Ettôl élô
hogy többek közt azzal tud nézőket hozni tudok
mutatja meg, hogy orszáa szakmánk – visszakeresgos sztárok itt is láthatók a színházba, hogy országosan ismert színé- hetô lenne akár, mit és
fôszerepekben – persze szek játsszanak főszerepeket. A kaposvári kitôl tanultam. A tanítvánem beszéltem errôl színház közönsége ugyanis kicserélődött. nyaim jó esetben színházi
Rátótival, ezt csak feltéte- Van a városban egy harmincas‒negyvenes ízlést kapnak tôlünk, tanálezem. Én azt tartom legroktól, ami majd abban sekorosztályú csoport, amelynek bérlete
feljebb aránytévesztésgíti ôket, hogy a maguk
van az Operett Színházba és a Madáchba, útját járják. Ha megnézed
nek, ha egy elôadásnak
sok szerepét vendégek
a k2 csapatát, szerintem
ők deklaráltan nem járnak a Csikybe
játsszák, mert egy kisvánem az jut eszedbe, hogy
rosban a helyi közönség szokta szeretni a színészeit.
az én tanítványaim. És ez pont így jó.
– Tehát továbbra is van ilyen közönségigény, hogy a
– Hogyan tanítasz egyébként?
helyi színészeket lássák a nézôk?
– Amennyi tanítható a mi szakmánkból, az szerin– Akiknek vannak a városban civil kapcsolataik, azoktól
tem a gyakorlatban adható át – ott ugyanis idôvel minsokan kérdezik, miért ilyen keveset játszanak a társulat
den lényegi kérdés és probléma elôkerül. Az önismetagjai. Egy városnak ugyanis éppen attól van kulturális
rettôl kezdve a figuraalkotásig nyilván felépíthetô valaélete például, hogy van saját színháza, saját színészekkel.
milyen tematika. De a kíváncsiságot, az alázatot, az
– Ha egy színészt megszeretett az ember, és egy ideje
egymás iránti elkötelezettséget, ami a legelemibb része
nem látja, mert eltelnek évek, hogy nem kap olyan muna színházcsinálásnak, nem lehet tanítani. Munka közkát, amiben megmutatkozhat, ezt soha nem lehet jóvátenben ezt valahogy mégiscsak el lehet sajátítani.
ni. Gondolom, nektek ez tragikus is lehet.
– Az egyetemen is volt vezetôcsere, amióta ott tanítasz.
– Nekem is lett volna ilyen idôszakom, de engem az
– Valóban volt egy erôteljes váltás Kocsis Pali osztálya
egyetem megmentett attól, hogy nagyon rosszul érezután. Vidnyánszky Attila azt a tematikát találta ki, hogy
zem magam ezért. Például a Tartuffe és a Három
az egyetem egy-egy színházzal együttmûködve folytatja
nôvér, amit az egyetemen csináltam, kárpótolt, sôt, ina képzést: az ô osztálya volt az elsô a debreceni színkább azt mondom, boldoggá tett. A tavalyi évadban
házzal, illetve a Nemzetivel, majd Eperjes Károlyé a
azonban már négy jó munkám is volt, amelyek ráveszprémivel, aztán Cserhalmi Györgyé a fehérvári
adásul meglehetôsen különbözô feladatok elé állítotszínházzal. A 2016-ban induló osztály pedig a kecsketak. Az nagyon jó érzés egy színésznek, amikor arról
méti színházzal fog együttmûködni. Ez azt jelenti,
panaszkodik, hogy egyik munkából rohan a másikba,
hogy az évfolyamok keveset vannak bent az egyetemen,
és nem tud pihenni. Most ebben vagyok.
hiszen leginkább a színházakban dolgoznak; ezáltal
– Színészként nyilván abban dolgozol, amiben kiírnak.
megszûnt az a közös egyetemi lét, ami korábban volt.
Rendezôként hogy megy ez?
A színházakban pedig zárt egységekben folyik a kép– Például most a Mezítláb a parkban címû darabot
zés, amibe nem nagyon látunk bele. Persze amikor én
úgy választottam, hogy Rátóti Zoli arra kért, csináljak
voltam fôiskolás, az osztályok bizonyos fokú zártsága
valami vígjátékot. Ez egy minôségi bulvár, ami néhány
ugyancsak megvolt, és az osztályfônökök meghatározó
színésznek jó játéklehetôséget kínál, és a közönség is
figurái voltak az osztályoknak. A gondolat egyébként,
szereti – bár nem minden nézô. Szóval általában váhogy a gyereknek legyen biztos helye a gyakorlatra,
laszthatok, mivel akarok dolgozni, illetve szoktam
nem rossz, de az pedagógiailag elhibázott, hogy túl
ajánlani is, amit vagy elfogadnak, vagy nem.
korán kell profi szituációban helytállniuk. Egy egyeteMindehhez persze tudni kell, hogy összehasonlítva
mistának még meg kellene engedni, hogy hibázzon.
múltat és jelent, a világ idôközben nagyon megváltoEkként ráadásul egy színházi elôadásban kénytelen sok
zott. A nyolcvanas években érvényes mûsorpolitika
olyan eszközt is használni, amely még nem is a sajátja.
már nem érvényes. Más lett a szempontrendszer, arról
Ettôl pedig hazuggá és modorossá válhat. Kockázatos
nem is beszélve, mi minden mással lehet az idôt múlehet így elindulni a pályán.
latni színházba járáson kívül. Vidéken ma már a minAZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: PROICS LILLA
taadó városi elitnek nem érdekes a színház. Annak
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„vissza, vissza!”
az iStenÍtélet háromSzor
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Schiller Kata felvétele
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lyenkor egy egészen picikét elszomorodik az ember.
Mert olyan jó lenne nem ismerni a múltat, nem emlékezni arra, hogy ezt én már láttam. Mármint a
Mohácsi János rendezte Istenítéletet. Sôt, már kétszer is
láttam. Mutatis mutandis pontosan ezt az Istenítéletet.
Elôször 1995-ben Kaposváron, majd 2008-ban Pécsett,
most, 2015-ben meg a Vígszínházban. Külön tanulmányt érdemelne, hogy egy-egy jelentôs alkotó miért tér
vissza – olykor sok év, akár több évtized kihagyással –
többször is ugyanahhoz a mûhöz. A nézô szemszögébôl
nyilván az a legjobb, ha a mûvész azért veszi elô az egyszer már megrendezett drámát, mert valami új, a korábbi rendezésben árnyékban maradt vagy talán nem is
érintett jelentést fedezett fel, és most ezt a felfedezést
osztja meg velünk. Peter Brook két teljesen eltérô értelmezésben rendezte meg a Hamletet 1955-ben, majd
2000-ben; Jurij Ljubimov például A szecsuáni jólélek-nek
futott neki kétszer: pályája elején, 1964-ben és pályája
utolsó szakaszában, 1999-ben, ez utóbbit felújításnak
nevezte, de szemtanúk és az elérhetô kritikák szerint nagyon sok ponton, lényeges kérdésekben tért el a két elôadás egymástól. De nem is kell ennyire messzire mennünk ilyen példákért: Zsámbéki Gábor a Mirandolinát
megrendezte Kaposváron (1968) és a Nemzeti
Színházban (1982; a színikritikusok szavazatai alapján
Udvaros Dorottya az évad legjobb nôi alakítását nyújtotta a címszerepben). Vagy ott van Ascher Tamás, aki az
Alkésztiszt elôször mint vizsgaelôadást rendezte meg
1972-ben, majd 1985-ben Kaposváron, pontosabban
Boglárlellén újra megrendezte (Pogány Judittal a címszerepben). De nem egyedülálló ez az eljárás, az újraértelmezô színrevitel Mohácsi pályáján sem, elég csak a
Képzelt beteg pécsi (2008) és Örkény színházi elôadására
(2013) gondolnunk, melyek tragikum- és komikumértelmezése jelentôsen, elgondolkodtató módon eltért egymástól. És akkor még nem beszéltünk a Bolha a fülbe-rôl,
amit szintén többször megrendezett (1997, 2004:
Kaposvár; 2012: Radnóti Színház), a Csárdáskirálynôrôl
(Kaposvár, 1993; Székesfehérvár, 2011), vagy ott a Veszett
fejsze, amelynek kaposvári (2005) és szatmárnémeti
(2010) elôadása azonban – emlékeim szerint – nagyon
kevés ponton tért el egymástól.
És most itt az Istenítélet. Nagyon jó elôadás volt a kaposvári, meg is kapta 1995-ben a színikritikusoktól Az évad
legjobb rendezése díjat. De a pécsi még jobb volt, 2008ban haza is vitte a POSZT-ról Az évad legjobb elôadása
díjat. Most pedig, hála a POSZT idei válogatóinak, a vígszínházi elôadás ismét ott lesz Pécsett a versenyprogram-

a vígszínházi előadás

ban. Nem kétséges, hogy ez a produkció benne van a
2015–2016-os évad top-mezônyében. Csak éppen nem
sokban különbözik az elôzô kettôtôl, de különösen nem a
2008-as pécsitôl. Persze akár örülhetünk is annak, hogy
egy jelentôs elôadás rendszeresen színpadra kerül az ország más és más városaiban, hozzájárulva ahhoz, hogy
minél többen szeressék meg a színházat.
A vígszínházi legújabb Istenítéletnek van egy kivételes
jellegzetessége: elkészült a bemutatóra. Teljesen. Van
eleje, közepe, vége, kidolgozott minden, a díszlettôl és
a jelmezektôl kezdve a színészi játékon át Kovács
Márton zenei világáig minden perfektül meg van tervezve/meg van rendezve (copyright Pécs 2008). Talán
nemcsak bennem van a hiba, hogy jobban szerettem
például a Csak egy szög (Kaposvár, 2003) vagy a Sárga liliom (Nemzeti Színház, 2004) zabolátlan harmad- vagy
félkész állapotát a bemutatón. És nagyon élveztem,
hogy hónapokkal késôbb az elôadás új színekkel gazdagodva, kristálytiszta minôségben szólalt meg, megôrizte mindazt a premier fésületlenségébôl, ami akkor
hatott. Ez a vígszínházi Istenítélet, attól tartok, nem fog
változni. Persze a mostani is jó, most is nagyot szól ez
a remake, méltán szereti a közönség.
Az értelmezés
Millernél a dráma elsô felvonása Parris tiszteletes házában játszódik, az utolsó (negyedik) pedig a tárgyalóteremben. Zárt terek, a társadalmat alkotó legkisebb és leg-
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sek résztvevôinek, de a B-közepek bôrfejûinek sem; az istenítélet üres lózung, mindenkinek vállalnia kell önmagát.
Mohácsi színpadán szörnyû jelentést kap a máskor magasztos pátoszt sugárzó nyilvánosság ereje kifejezés.
Amikor Salem lakóit saját sorsokkal ruházza fel, nem
hagyja ôket beleszürkülni a semmiért nem felelôs, vandál
tömegbe, nem engedi meg, hogy kibújjanak a felelôsség
alól. Ez a színház szembesít örök önmagunkkal: kiábrándító látlelet a mindenkori hatalom alantas célokat követô,
manipulatív erejérôl, a magányos állampolgár kiszolgáltatottságáról, az önös érdekbôl való gyáva meghunyászkodásról és a puszta létért bármire képes emberi természetrôl. Ez nem a remény színháza, de nyers figyelmeztetés;
rossz érzés tudni, hogy ilyenek ôk, Salem lakói. Mert ilyenek vagyunk/leszünk mi is, ha a hatalom úgy akarja.

a pécsi előadás

nagyobb egység szimbólumai: a családi fészek és a mindenkire érvényes törvények igazát hirdetô bíróság a kezdô
és a zárójelenet helyszínei. A salemi boszorkányoknak
1953-ban nyílt aktuálpolitikai üzenete volt – jókora botrány is lett belôle! –, hiszen mindenki értette, hogy Miller
azért beszél az 1690-es évek massachusettsi boszorkánypereinek tébolyáról, hogy leleplezze a McCarthy-izmus elvakult kommunistaellenes hajtóvadászatát és a koncepciós pereket. Evidens a párhuzam, s szomorú tény, hogy
Szókratész koholt vádak alapján született halálos ítéletétôl
Tiszaeszláron át a Rajk- és Slánský-perig – és tovább a
mai napig – nagyon hosszú a diktatorikus politikai gondolkodás toposzává emelkedett koncepciós perek dicsô
listája. Az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottság mûködése miben sem különbözik a Vida
Ferenc vezette vérbíróságtól, s még a vádak melletti érvelés is hasonló: „…a boszorkányság ipso facto megjelenésében és természete szerint láthatatlan bûn. Ezért ki is lehetne tanú? A boszorkány és áldozata. Senki más. Azt
pedig nem remélhetjük a boszorkánytól, hogy bevádolja
magát, ez természetes. Tehát az áldozatnak kell hinnünk”
– mondja Danforth alkormányzó, de a megfelelô kulcsszavak cseréjével (boszorkányság = rendszerellenesség
vagy egyszerûen másság; boszorkány = lázadó, imperialista, zsidó, néger stb.; áldozat = hatalomnak kiszolgáltatott
ember) megkapjuk a koncepciós per örök dramaturgiáját.
De Mohácsit nem a koncepciós per mögötti hatalom érdekli, hanem a tömeg mûködési mechanizmusa.
Természetesen minden színrevitelben megkerülhetetlen
kérdés a boszorkányperek mögötti társadalmi közeg ábrázolása, hogy a hatalom képes-e elhitetni a koncepciós
perek „igazságát”, vagy legalábbis elfogadtatni, hogy a
zsarnoki önkény e szélsôségesen pusztító formában is
megnyilvánulhat. Mohácsi nagy találata – ami nemcsak
mindegyik Salemi-értelmezésének kulcsa, de ugyanez a
koncepció az alapja a Megbombáztuk Kaposvárt (2000), a
Csak egy szög (2003), az 56 06/ôrült lélek vert hadak
(2006) és az E föld befogad (2014) színrevitelének is –,
hogy a rendezés számára a tömeget alkotó egyes emberek magatartása, a tetteiket irányító moralitás a legfontosabb. Mohácsi színpadán hirtelen arca lesz a tömegnek.
Döbbenetes élmény azzal szembesülni, hogy igenis mindenki maga dönt, mikor, miért, milyen pozícióban és milyen tettekkel válik a tömeg részévé. Ezért viszi ki Mohácsi
a tiszteletes parókiájából a szabad ég alá a nyitó jelenetet,
s ezért tartja meg minden tömegjelenethez a Khell Zsolt
tervezte hatalmas, nagyon kényelmetlenül használható
lépcsôsort. Nincs felmentés a pogromok és könyvégeté-
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A szöveg
Az 1994-es és a 2008-as elôadáshoz Máthé Elek
fordítását használták, 2015-ben újrafordították a
Mohácsi fivérek Arthur Miller Salemi boszorkányokját. Természetesen már a kaposvári elôadás esetében
is erôs fenntartásokkal kellett kezelni a megjelölést,
hogy „Máthé Elek fordítása”, hiszen a Mohácsi-elôadások színen elhangzó szövege a közös munkafolyamat során formálódik, a „fordítás”, az „eredeti szöveg” – már ha egyáltalán van! minden esetben csak
kiindulópont, amelyet az alkotók, a színészek improvizációi, „hozott szövegei” alakítanak, olykor fontos
pontokon teljesen átalakítanak. Például a veretes fordítás Proctorné gúnyoló „szájahûlt asszony” kifejezése Kaposváron nemesedett a nézôteret sokkoló, de a
kor, a társadalmi kontextus, nem utolsósorban pedig
az elôadás hatásmechanizmusának mély ismeretérôl
tanúskodó „fapicsá”-vá. A szövegváltozatok közül
nyilvánvalóan a vígszínházi, vállaltan új fordítás tartalmazza a legtöbb nyers fordulatot és persze sok, a
Mohácsi fivérektôl megszokott nyelvi leleményt, különös, cserepeire tört párbeszédet, groteszk megszólalást. Nagy erénye ennek a szövegnek, hogy egy-egy
pillanatra el tudja feledtetni Miller komor világának
gonoszságban és vérben tobzódó szörnyûségeit.
A díszlet
Khell Zsolt díszlete – nyilván apró változtatásokkal
– ugyanaz ma is, mint volt egykor Kaposváron és
Pécsett. Látványos tribün, meredek lépcsôsor, amelynek lépcsôfokai valószínûtlenül magasak, itt le-fel
szaladgálni színészpróbáló feladat, sôt olykor akrobatikus teljesítmény. Amikor felemelkedik, alatta a
Proctor-ház ebédlôje/nappalija, jobb oldalán magasba
– az utcára? – vezetô lépcsô. De itt a harmadik lépcsô
billeg, s mindenki, aki ide érkezik, vagy innen távozik, ezen a lépcsôfokon egyensúlyát veszti, megbotlik,
majdnem elesik. Vállaltan burleszk-elem a legszörnyûbb tragédiákba ágyazva. Cseppben a tenger, a
Mohácsi-módszer esszenciája van itt képbe (és színházi hatásba!) fogalmazva: nem enged egyetlen hangulat, pontosabban egyetlen mûfaj mellett lehorgonyozni, mert hiába, hogy a nézô Proctor családi és
Salem társadalmi poklának történéseivel van elfoglalva, egy idô után kifejezetten várja, sôt elvárja, hogy kiki megbotoljon (és káromkodjon, értetlenkedjen, dühöngjön), amint e lépcsôfokhoz ér.
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A jelmez
Nem tudom, miért cserélte le Szûcs Edit Kaposváron és
Pécsett nagyon jól bevált, a szürke különbözô árnyalataiban tartott, puha rongyokból készített ruháit Mohácsi
Remete Krisztina durvább-katonásabb, általában cipzáras,
sokkal több színû ruháira, de persze ezek is hatásosak. A
lányok ruhái a Vígszínházban merészebbek – Szilágyi
Csenge Abigailjének dekoltázsa hangsúlyosan a csábító
nôiséget emeli ki –, a férfiakéi egyenruhaszerûbbek lettek.
A színészi játék és a zene
Nagyon magas hôfokon kezdôdik az elôadás, a színészeknek teljes intenzitással kell a játékba vetniük magukat: még mielôtt felmegy a függöny, halljuk a már-már samanisztikus ôrjöngést, a tömeg fékevesztett dobogását, az
éneket. Ez az a pont, az elsô jelenet (Salem lakóinak megés bemutatása), ahol a vígszínházi elôadás a három változat közül a leggyengébb. Ôszintén szólva nem egészen világos, miért nem mûködik itt az, ami Kaposváron és
Pécsett a reveláció erejével hatott. Persze nem jó, hogy
Kovács Márton és zenésztársainak ütôhangszerei elnyomják az éneket, így abból alig-alig lehet valamit is érteni, de ez nem elégséges magyarázat arra a gyorsan eluralkodó unalomra, amely e jelenetbôl árad. Hiányzik a
színészek közötti harmónia, a gördülékeny összjáték, az
az együttmozdulás, azok az egymásra figyelésbôl megszületô egyéni pillanatok, amelyek csakis egy társulat nagyon idôigényes összeérési folyamatának lehetnek az
eredményei. A zene amúgy a Kovács Mártonéktól megszokott remek színvonalon kíséri végig az elôadást, értelmezi, már-már befolyásolja a cselekmény alakulását.
Nehéz egyetlen kritikában akár csak az említés szintjén is
végiggondolni a három, sokszereplôs elôadást (Kaposváron
voltak a legtöbben a színpadon, Pécsett kevesebben, s én úgy
érzékeltem, Mohácsi a Vígszínházban léptette fel a legkevesebb szereplôt). Ezért csak egy-egy, nagyon emlékezetes pillanatot emelek ki. Pécsett és a Vígszínházban is Herczeg
Adrienn játszotta/játssza Proctornét, s ez az alakítás mindkét
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alkalommal kiemelkedô minôséget jelent: a kemény, majdnem mindvégig rezzenéstelen arc, a bigottan vallásos neveltetés és magatartás mögött pontosan érzékelhetô a féltékeny
nô, a férjét teljes odaadással szeretô asszony. Proctort
Kaposváron Kelemen József, Pécsett Zayzon Zsolt játszotta, a
Vígszínházban Stohl Andrásé szerep. Három kitûnô szerepformálás; sokadszor tölt el örömmel a tény, hogy ennyi kiemelkedô színvonalú férfi színészünk van ebben a korosztályban. És akkor néhány villanás idôrendben: Znamenák István,
Pál András, Hevér Gábor Hale tiszteletese – a tiszta hittôl a hatalom cinizmusának felismeréséig vezetô út ábrázolásának
három megközelítése; Parris tiszteletes szintén három, fajsúlyos alakításként él emlékezetemben: Kovács Zsolt, Kocsis Pál,
Hegedûs D. Géza; Rebecca Nurse-ként Molnár Piroska
(Kaposvár) és Kútvölgyi Erzsébet (Vígszínház) manírok és a
mártíromság kínálta külsôségek nélkül a bölcs embert mutatta, aki belenyugszik a világ gonoszságába; Hawthorne-ként
Köles Ferenc volt számomra a legjobb (Pécs), míg
Danforthként Fesztbaum Béla (Vígszínház).

Stuber andrea

apák acsarkodása
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debreceni Rómeó és Júlia-elôadás olyan meglepôen kezdôdik, hogy a darabot ismerô nézô
hirtelen azt sem tudja, hol van. Nem tévedett-e
el a naptárban, nem más darab szerepel-e a színház
mûsorán ma, mint amire jött? Az történik ugyanis,
hogy a színpadon pisztolyt fognak egy fogolyra, akinek zsák fedi a fejét. (Így aztán nem is látszik, kicsoda ô, pedig ha tudnánk, hogy a Lôrinc pap szerepére
kiírt Mészáros Tibor, az talán adna némi támpontot.)

A térdeplô alak azt nyöszörögi, jajgatja, hogy ô a
hibás, ô az oka mindennek. Ez mi ez – kérdezhetjük
hökkenten. Bejön aztán egy széles lépcsôn – amely
lépcsô igazán kiváló díszletleleménynek bizonyul az
elôadás során – a veronai herceg szerepét adó Csikos
Sándor. Úgy fest, mint afféle idôsödô, kicsit már
megroggyant egyenruhás önkényúr. Ô az, aki az elôadás befejezéseként kivégezteti a címszereplôk haláláért felelôsséget vállaló Lôrinc barátot.

a
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vagy érthetetlennek hat. Júlia antréja
üde és eredeti: gurulós piros fürdôkádban mutatkozik elôször a lány,
fürdôsapkában, pancsolva, néger babával játszva adja elô vidám párbeszédét a Dajkával. Másrészt például teljesen funkciótlannak látszik, hogy az
erkélyjelenetbe behoz magával egy
gramofont, amelyet – úgy rémlik – letesz a földre, majd végül kivisz magával. Vegyesek a részmegoldások, válogatatlannak tetszik a felhozatal. Nem
visz-e asszociatíve nagyon messzire
az, ha Papp István Benvoliója úgy köszön barátjának, hogy abból majdnem „Jóóóóóó reggelt, Vietnam!” kerekedik? A kordonokat, a vörös bársonykötelû elválasztó bójákat –
amelyek a székesfehérvári A velencei
kalmár-elôadásban is játszanak –
2016-os Shakespeare-elôadások elengedhetetlen kellékének kell-e tekintenünk? Az is nagy divat mostanában,
hogy Shakespeare-darabban más
Shakespeare-darabokat emlegetnek.
Ebben a Rómeó és Júliában is nemegyszer megtörténik. A Capulet-bál
meghívottjai – akiknek nevét az utcán
felolvassák a vidám fiúk – csupa
Shakespeare-szereplôk, más színdarabokból. A bált aztán Szikszai Rémusz olyan lehetôségként ragadja meg, ahol látványosságokat mutathat a
közönségnek: tûzzel dolgozó akrobaták népesítik be a
színpadot. Ugyanakkor nincs markánsra és eltéveszthetetlenre rendezve az a pillanat, amikor a két fiatal elôször
látja meg egymást. (Vagy én nem vettem észre. De a két
állítás alighanem összefügg.) Van viszont mindenféle
segédelem: triciklire szerelt pianínó, emberfeletti sátorszoknya, árnyjáték.
Szikszai Rémusz az utóbbi években termékeny és figyelemre méltó rendezônek mutatkozott; hol sokkal
izgalmasabb, hol kevésbé izgalmas produkciókat hozott létre. Valamennyibôl kisütött a rendezô közéleti
érdeklôdése és érzékenysége. Nyilván nem mellékes
ez most sem, amikor a klasszikus (és korai)
Shakespeare-mûvet vitte színre, amelynek a szerelem
a lényege, a vezérfonala és a vivôereje. A darabnak
minden más tényezôje – úgy dramaturgiailag, mint
bárhogy máshogy – meglehetôsen ingoványos vagy
problematikus. („Az események e bonyodalma megbôszítené a bikát” – írta Móricz Zsigmond.) Szikszai
Rémusz mindenekelôtt igen sötéten és illúziótlanul
látja a Rómeó és Júlia Veronáját mint közeget. Hm.
Azért lehet ebben valami. Például nem kizárt, hogy
Capulet apuka a hercegi rokonság miatt erôlteti rá a lányára ennyire tapintatlanul, szemérmetlenül és ellentmondást nem tûrôn a házasságot Paris gróffal. (De
meg is bünteti ôt a rendezô: Debrecenben nem Oláh
Zsuzsa testileg-lelkileg pirospozsgás Dajkája találja
meg az élettelen lányt, hanem maga a zord atya.)
A debreceni Rómeó és Júlia hirtelen szenvedélye gyerekszerelem, nagyon fiatal emberek hevülete.
Különösen Szakács Hajnalka Júliája hat kisbakfisnak,

Szakács hajnalka, vecsei miklós

Szikszai Rémusz rendezése szerint a Capuletek és
Montague-k Veronájában militáns diktatúra van.
Kiolvasható ilyesmi Shakespeare darabjából? Nem –
válaszoljuk tárgyilagosan, felháborodás vagy tiltakozás nélkül. De következik ebbôl bármi az eredeti cselekményre nézve? – firtathatjuk tovább. Nem – szögezzük le –, leszámítva persze a hozzátoldott keretet,
amelyben a rendezô elégtételt vesz Lôrinc baráton a
történtekért. (Meg kell jegyeznem, engem is mindig
zavart, hogy a pap milyen könnyed felelôtlenséggel
intézkedik itt: ahogy mérget ad Júliának, ahogy tudomásul veszi a Mantovába küldött embere mulasztását, ahogy lekési Júlia ébredését a kriptában.
Megfontolatlan ballépések sorozata. De halálra talán
mégsem ítélném a jó szándékú egyházfit…)
A rendezôi gesztusok arra utalnak, hogy itt az idôsebb generációk rémes világot építettek. A szülôk
nemzedéke mindent elszúrt, sôt folyamatosan és
menthetetlenül keresi és keveri a bajt. Amikor a debreceni Verona utcáin tôrök kerülnek elô, az ellenséges családok közti villongásban maguk a családfôk exponálják magukat: Szalma Tamás sportos Capuletje
verekszik meg Bakota Árpád ugyancsak jó kiállású
Montague-jával. Ebben a békétlen, erôszakos és feltehetôen pénzalapú világban – ahol Capulet alighanem
részesedést vagy kenôpénzt fizet a nap végén ôt felkeresô Parisnak – a fiataloknak nem sok tér nyílik.
Talán csak annyi, hogy elhülyéskedhetnek a haverokkal, illetve romantikus és infantilis szerelmekbe eshetnek romantikus és infantilis kislányokkal.
Szikszai Rémusz rendezésében mindenhez ki van találva valami, és ebbôl a színrevivô akkor sem enged, ha
már belefáradtunk, vagy ha a konkrét ötlet feleslegesnek
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nemcsak viruló ifjúsága, hamva és bája miatt, de talán
a szerelme jellegét tekintve is. (Bár lehet, hogy idôsebb
korban is kész boldogság hangosan ismételgetni a szerelmünk nevét. Már erre én magam nem emlékszem.)
De nem is látszik felnôni az elôadás során, ami mindenképpen kelt hiányérzetet. Ha ez a karcos hangú
Júlia ugyanolyan szeleverdi tinilányként hal meg az
ötödik felvonásban, mint ahogy az elsôt kezdte, akkor
nem látunk fejlôdési ívet a kislányból özvegyasszonynyá érô figurában, illetve a színészi alakításban. Vecsei
Miklós Rómeója Kiss Julcsi jelmezterve nyomán színes öltönyt, virágmintás inget és kis lófarkas frizurát
visel, mégis olyannak mutatkozik, amit szívesen neveznék „klasszikus Rómeónak”. Képzeljünk el egy
Rómeó alakú, ember formájú lyukat, amelyet Vecsei
Miklós hiánytalanul megtölt lendülettel, energiával, játékossággal. Sokat néz ki, fel, elvágyódó tekintettel.
A múló idô távolából jó szívvel emlékszem vissza a
debreceni Rómeó és Júlia díszletére, Varga Járó Ilonka
munkájára. Az a széles, hosszú lépcsô sok mindent tud.

A forgószínpadon megjáratva különbözô helyzetekbe
kerül, s mindig derülnek ki újabb és újabb lehetôségei.
Hol rajta, hol mellette, hol alatta teremnek megfelelô, sôt
hangulatos helyszínek. Olykor esendôen le is leplezi
magát. (Az például eleve jól látszik, hogy a Júlia-erkélyt
támasztó oszlopon van egy teljesen indokolatlan kis toldás. Lehet sejteni, hogy Rómeónak kell majd a megmászáshoz: legyen hová lépnie felfelé menet.) A lépcsô szélét furcsa szobrocskák, talán angyalok szegélyezik, el-elhajolva, szomorú arccal. Mint egy bizarr, bájos, vicces,
megkövesedett gyászmenet. Volna mit siratniuk.
Hol? Debreceni Csokonai Nemzeti Színház
Mi? Rómeó és Júlia, Varró Dániel fordításában
Kik? Szalma Tamás, Zeck Juli, Oláh Zsuzsa, Steuer Tibor,
Szakács Hajnalka, Mercs János, Bakota Árpád, Vékony Anna,
Vecsei Miklós m. v., Dargó Gergely, Papp István, Csikos
Sándor, Mészáros Tibor, Wagner Lajos, Kiss Gergely Máté,
Gelányi Bence, Diószeghy Iván, Janka Barnabás, Mercs Máté.
Díszlet: Varga Járó Ilonka m. v. Jelmez: Kiss Julcsi m. v.
Koreográfus: Katona Gábor. Dramaturg és rendezô: Szikszai
Rémusz m. v.

hermann zoltán

illuzionisták
meSél a béCSi erDŐ — örKény SzÍnház

a

z Örkény Színház háromfelvonásos Mesél a
bécsi erdôjének egyetlen díszlete – „Niet- und
Nagelfest” – egy fekete bécsi rövidzongora.
Minden más csak kellék. A cégérként használt, kicsinyített, cilinderes csontváz, a babakocsi, a székek.
Bizonyos értelemben még a színészek is kellékek.
Ödön von Horváth 1931-ben, Berlinben bemutatott
Geschichten aus dem Wiener Waldjának Bagossy
László-féle átiratában mintha a Kákonyi Árpád keze
alól megszólaló zene (bocsássuk meg a rendezônek a
kicsit lapos nyitó geget!) és a Parti Nagy Lajos által
fordított új szöveg lenne a fôszereplô. Ezzel pedig elveszítjük majdnem minden vonatkoztatási pontunkat, minden idézôjelbe kerül, mert a zene, a szöveg és
a rendezés is átirat.
Átiratok a zenék: ifjabb Johann Strauss azonos
címû, zenekarra és stájerciterára írt mûvének (op.
325) motívumai szólalnak meg a rövidzongorán, vagy
Rudolf Sieczinsky Wien, Wien, nur du allein-ja és
mások. Kedélytelen drámaisággal: anti-„gemütlich”
házimuzsika, polgári önelletmondásokkal, zenei eltúlzásokkal és szabályszegésekkel.
Átirat Parti Nagy Lajos szövege is: 2007-ben a Nemzeti
és 2009-ben a Katona Mészöly Dezsô fordításában ját-
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szotta a Mesél a bécsi erdôt. Parti Nagy stílusbravúrjában
Molnár Ferenc Liliomjának (1909) és Szép Ernô Lila ákácának (1922) tónusában szólal meg Ödön von Horváth
szarkasztikus humora. A darab Alfréd–Mariann–Valériadialógusai mintha eleve a Liliom–Julika–Muskátné vagy a
Pali–Manci–Bizonyosné háromszög parafrázisai volnának.
Megkockáztatom, a fordító azzal játszik, mintha az Ödön
von Horváth-darab tulajdonképpen egy Molnár Ferenc„Theaterstück” vagy egy posztmonarchikus regény párbeszédeinek német fordítása volna, és mintha Parti Nagy
Lajos nem fordítana, hanem ezeknek a magyar nyelvû színpadi párbeszédeknek az eredetijét rekonstruálná.
Ez a Monarchia makaróni-nyelvében konstruált
idôhurok a rendezôt is inspirálhatta, fôleg, hogy az
Örkényben éppen Pogány Juditra, a magyar színháztörténet valószínûleg legnagyobb Julikájára oszthatta
(Kaposvár, 1983; Pogány Judit 1977-ben ugyanott a
bécsi erdô Mariannját is játszotta már) a Nagymama
szerepét. Nem szabadul a meglettebb korú nézô attól,
hogy Pogány Judit – a rendezô instrukciói szerint –
az „öreg” Julit játssza a titokzatos elôtörténetû
Nagymama szerepében.
Bagossy László rendezése egészen jól láthatóan
reflektál – pontosabban „ellene tart” – az utóbbi két-
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három évtized magyar Bécsi erdô-elôadásainak. Ödön
von Horváth mûve mûfaját tekintve „wiener
Volksstück”, bécsi népszínmû, ami 1931-ben már
nem egyszerûen a XIX. századi, Nestroy által kidolgozott klasszikus, népies, „conversations”-színjátéktípus felújítása (társalgási darabnak, a bécsies nyelvi
identitás színrevitelének lehetne nevezni), de annak
már-már avantgárd-expresszionista paródiája is. A
népszínmû harsány színei, dinamikus terei, a mulatozás a hajrigerben, a feldarabolt sertések a hentesüzletben, a bababolt, a szereplôk báb- vagy plakátfigura-szerûsége, maszkjai expresszionista látványelemei, kihagyhatatlannak tûnô attribútumai voltak a
Mesél a bécsi erdô színpadra alkalmazásainak: Csáki
Judit írja Zsámbéki Gábor 2009-es elôadásáról,
hogy „nem rendez be helyszíneket, lakást, üzlethelyiséget”, hanem egy-egy tárggyal, becipelt hirdetôoszloppal képiesíti a színteret és a drámai vagy a történelmi kontextust. Bagossy tovább egyszerûsít, nála
mindez nincs. A zongorán és a szövegen kívül a színészek testén hordott ruhák, a kockás ancúgok, a
polgári kabáthoz hordott stráfos nadrág, Für Anikó
(Valéria) észbontó toalettjei, a pulóverbe törölt, véres
kéznyomok vagy éppen a ruhától megfosztott test
(Mariann mint germán Vénusz) hordozza a képi
expresszivitást. Mögötte csak a színházi, feketére
festett, jelentés nélküli, csupasz mûszaki háttér.
Bagossy Mesél a bécsi erdôje kicsit sem akar bécsies
népszínmû lenni – mi sem áll távolabb a mai magyar színházlátogatótól, mint Johann Nestroy –,
még csak annak a paródiája sem: valami meghatározatlan korban és helyen (ma?!, Magyarországon?)
játszódó tragikus farce a kispolgárról.
A színpad közepén álló rövidzongora – a fedél belsô
oldalán egy biedermeier tájképpel – zseniálisan kitalált
dolog: folyamatosan leköti a nézô figyelmét. Hogyan
lehet, hogy mindenféle tárgyak kerülnek elô belôle, a
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színészek a tetején állva ugrálnak, táncolnak? Mégis
szól, mégis bele lehet nyúlni, végigpengetni a páncéltôkére felfeszített húrokat. Mint az illuzionista eltüntetôs ládája. (A saját megfejtésem, hogy a klaviatúra helyén egy digitális zongora van beépítve, az erkélyrôl
mintha látnám is a zongoralábnál a színpad alá befutó
kábeleket. És akkor a zongora hangszekrénye üres? És
a megpengetett húrok? Bejátszott hangeffekt?)
Ezzel az illúziószerûséggel azonban aligha helyettesíthetô Ödön von Horváth darabjának és Parti Nagy Lajos
virtuóz magyar szövegének paródiája és önparódiája,
amellyel mondatról mondatra meg kell küzdenünk.
Bagossy máskor nagyon eredeti módon tud leegyszerûsíteni: Shakespeare Viharjában vagy a Tartuffeben, ez utóbbi szintén Parti Nagy Lajos közremûködésével – most is mûsoron vannak az Örkényben –,
végtelenül érzékenyen tesz átélhetôvé szituációkat és
szövegeket; a kötelezôk olvasása helyett színházba vitt
középiskolás közönség pedig naiv örömmel és lelkesen reagál ezekre a rendezôi megoldásokra. Bagossy
képes gondolkodni tanítani azt, aki nem akar vagy
nem tud gondolkodni.
De a Mesél a bécsi erdôben ez nem elég. A családi
béke, a biedermeier idill utáni vágy, a vágy valóra válthatóságának illúziója vezet a tekintélyuralomhoz. Ez világos, Ödön von Horváth „Volksstückje” tényleg errôl
szól. A kispolgár retteg a kiszámíthatatlanságtól, és
nem is tud mit kezdeni azzal, ha, mondjuk, a családból
magával ragad valakit a halál (Valéria férjét, a
Varázskirály feleségét, a kis Leopoldot), mert csak egyetlen, boldog forgatókönyve van a saját életére. Innen
kezdve az úgynevezett hatalomnak – amely különösen
egyáltalán nem jelenik meg sem a darabban, sem az elôadásban – semmi más dolga nincs, csak nem megoldani a társadalmi konfliktusokat, mert amíg a kispolgár
csak a saját veszteségeinek pótlásával foglalkozik, nem
ér rá részt venni a közügyekben. Ehhez nem is kell
megszemélyesíteni a hatalmat, hiszen a kispolgár a
saját testében hordozza azt, saját, hétköznapi, családi
diktatúrájában él. A fasizmus a családban kezdôdik. A
Konferanszié, a Bárónô vagy Hierlinger Ferdinánd
(Ficza István, Kerekes Viktória, Debreczeny Csaba) a
kiszolgálói, Erich, a diák (Jéger Zsombor) pedig, 1931ben, még csak egy buta náci papagáj.
A nácizmus bennünk van: ez Bagossy rendezésében
is ilyen egyértelmû. A baj talán éppen az, hogy a színészek – a zene, a szöveg és a zongora mint szimbolikus jelek és tárgyak jelenlétében – valóban az elôadás
kellékeivé fokozódnak le. Pedig a színész színpadi jelenlétének nem egyszerûen a kisember és a – járványszerû alattomossággal terjedô – elvont hatalmi
logika metafizikus viszonyára kellene ráébresztenie a
nézôt, hanem arra, hogy ez hogyan történik. Hogy a
parodisztikus, posztmonarchikus idill, egy pocsék, de
élhetônek tetszô „osztrák” identitás hogyan fordul a
tiszta tragikumba, majd vissza a paródiába vagy a
hamis idillbe, majd megint a tragédiába. Oda-vissza,
körbe-körbe. Bagossynál az a = b logikája mûködik,
ha rajta múlna, aligha jutna eszünkbe, hogy a b = a
vagy a b1 = a1 is igaz lehet.
Bagossy felszámolja a valóságos tér és idô illúzióját,
hogy a zene, a szöveg és a színész testi jelszerûségére
és a nézô jelenlétére koncentrálja a befogadást.
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Ugyanakkor pedig tudatában van annak a „rendszerhibának”, hogy a színészei különbözôképpen fognak
viszonyulni ehhez az oda-vissza szerephez, az absztrakt expresszivitás és pszichológiai beleélés közötti bizonytalansághoz, színészként és nem jelként fognak
viselkedni, és ezt fel is akarja használni. Ödön von
Horváth/Parti Nagy irodalmi szövegét is visszahelyezi
tradicionális státusába. A szöveg, de a Bagossy-féle
posztdramatikus illuzionizmus szerint is majdnem
minden szereplô valamiféle történetet játszik, darabbéli sorsának különbözô fázisait. Ha belegondolunk,
csak pár olyan szerep van, amelyikben nem kell a színésznek legalább egyszer visszajönnie a színpadra
(Konferanszié, Helén), vagy a színésznek nem kell
két különbözô szerepben (Tántik és Germánia-sellôk)
fellépnie. A Parti Nagy-fordítás szerepeinek több
arcot lehet adni, a szöveg szinte mondatról mondatra
kínál erre lehetôségeket. A Varázskirály despotizmusa és feminin hisztérikussága (Znamenák István), a
Kapitány (Gálffi László) vissza-visszatérô véreshurkaódái, amely mögött a veterán-büszkeség ugyanúgy
megvan, mint az élôsdi kunyerálás visszataszító gesztusa, a Nagymama keménységének rejtélyes oka (lásd
fent!), a self-made man Miszter (Csuja Imre) magabiztossága és gyomorforgatóan infantilis „osztrákkodása”, Valéria (Für Anikó) kétségbeesett társfüggôsége és bestiális tervszerûséggel kivitelezett liezonjai –
minden kosztümhöz más karaktert tud társítani, nagyon egyszerû a dolog: úgy viselkedik, úgy mozog,
amennyire a ruha engedi mozogni; illetve a szituációkhoz választ ruhát, hogy elrejtôzhessen bennük –
lenyûgözôek. A maximbeli dorbézolás közben senki
másra nem lehet figyelni, csak Valériára.
A jelmeztervezô Ignjatovic Kristina helyenként nagyon
jó érzékkel segít uralni a színészi mozgást. A hoppon maradt, majd önelégülten megbocsátó Oszkárt játszó színész (Vajda Milán) színpadi jelenlétét azonban például
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túlzottan visszafogja ez a pedáns (egy hentesrôl beszélünk), szoros öltözet. A szerepek egy másik csoportja,
Alfréd, Mariann, Anya (Polgár Csaba, Zsigmond Emôke,
Kerekes Éva) pedig olyasféle szabadsághoz jut a lezser, a
mozgást alig korlátozó ruháktól, amivel nem mindig tudnak mit kezdeni. Ennek következtében szinte nincsenek
karakterváltásaik, Polgár Csaba végig egy egyszerû „pechvogel”, sehol nincs meg benne az „elôkép” Liliom vagánysága, nem is lehet érteni, miért szeret bele Mariann.
Mariannak nem lesz története – pedig a drámairodalomban nincs nagyobb ív, mint a bababolt kirakatából az utca
felé bámészkodó bakfis és a meztelen orfeumi Vénusz
között. Kerekes Éva Anya szerepében, tanácstalanságában(?) a Macskajáték Egérkéjét hozza. Bagossy magukra
hagyja a színészeit, megfeledkezik róluk, bezárja ôket a
fekete zongoraszekrénybe, és kettéfûrészeli ôket. A színésznek valahogy ki kell szabadulnia ebbôl a helyzetbôl, a
maga erejébôl, ha az illuzionista nem segít neki.
Valamibe kapaszkodnia kell a szövegen kívül, s aki talál
valamit, annak szerencséje van, megmutathatja, hogy jó
színész. Jár a saját történetében ide és oda, a szerepében
ki és be, éli az életét a színpadon, elôre vagy visszafelé.
A Mesél a bécsi erdô Bagossy-féle kísérlete végül is balul
üt ki. Az iróniáját értjük, nevetünk rajta, kurrens politikai
üzenete világos és szívszorító. De csak bûvészmutatvány:
tudom, hogy csoda nincs, és ha nem is világos, hogyan áll
a dolog a zongorával, akkor is csalás az egész.
Hol? Örkény István Színház
Mi? Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdô – Parti Nagy
Lajos fordításában
Kik? Polgár Csaba, Pogány Judit, Debreczeny Csaba, Für
Anikó, Vajda Milán, Baksa Imre m.v., Gálffi Lászl, Bíró
Kriszta, Zsigmon Emôke m.v., Znamenák István, Takács
Nóra Diána, Murányi Márta m.v., Szathmáry Judit, Lénárt
Laura e.h., Jéger Zsombor Me.h., Neudold Júlia, Kerekes
Viktória. Díszlet: Bagossy Levente. Jelmez: Ignjatovic
Kristina. Dramaturg: Ari-Nagy Barbara. Zenei munkatárs:
Kákonyi Árpád. Rendezô: Bagossy László.
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lányprojekt
árvaálom — trafÓ

z Esztergomi Leánynevelô Intézet folyosóján
megyek elôre egy csapat újságíróval. Egyszer
csak egy performanszba botlunk: nyolc lány áll
egymás mellett, a berácsozott ablakokon keresztül az
esôáztatta kertet bámulják mereven. A folyosó félhomályos végérôl siratószerû ének hangzik fel, a sorok
között csuklásszerûen zokogó átkötések: Jaj, lányom,
lányom, lányom, lányom, lányom, jaj! / Elvitték, elvették,
elverték, eltörték, jaj! A lányok válaszként imaszerû szöveget mormolnak.
A jelenet mintha megkísérelné néhány percbe sûríteni és artikulálni azt a fájdalmat, ami egy anya-lánya
kapcsolatban felgyûlhet, és amit egy anya érezhet

a

hanem önként válnak prostituálttá”) kezdett érdeklôdni a téma iránt, és útja végül az esztergomi zárt gyermekotthonba vezetett, ahol speciális igényû (például
drogfüggô, pszichés zavarokkal küzdô vagy gyermekprostitúcióra kényszerített) 10 és 18 év közötti lányok
élnek. Schermann és alkotótársa, Hárs Anna több mint
egy éve tart ott kiscsoportos drámapedagógiai foglalkozásokat, aminek eredményeképpen a gyerekek nagy
utat tettek meg: míg az elsô idôkben egy részüknek
még a szemkontaktus felvétele is problémát jelentett,
mostanra képessé váltak arra, hogy tevékenyen részt
vegyenek egy színházi elôadásban. A projekt részeként
mutatták be az Árvaálom címû elôadást a Trafóban,

akkor, amikor saját sorsát látja megismétlôdni, és (kiskorú) gyermekét látja az utcasarkon állni. Szinte zavarba ejtô a fájdalom már-már fizikai megtestesülése, és a
jelenet ordító teatralitása ellenére mégis úgy érzem,
hogy valami nagyon intim (azaz számomra egyébként
hozzáférhetetlen) pillanatot lesek ki.
Pár héttel késôbb ugyanez a jelenet a Trafó színpadán hihetetlenül kimódoltnak, patetikusnak hat. Lázár
Kati ül középen, egy kisrealista részletességgel putrinak berendezett szobabelsô-díszletben. Tôle jobbra és
balra egy dobogón áll Tóth Evelin és Andrejszki Judit,
az utóbbi énekli a fenti siratódalt, hasonlóan balladás
fájdalommal és átkötésekkel. Elôttük, a színpad elôterében két oszlopban hat ágy, ezeken ül a hét lány az
Esztergomi Leánynevelô Intézetbôl.
És az ô valóságosságukkal már nem tud versenyezni
az elôadás által kreált világ.
Mindkét jelenet Schermann Márta projektjéhez, az
Árvaálomhoz kötôdik. A színész-rendezô Pintér
Sándor belügyminiszter kijelentése nyomán („A kiskorú prostituáltak nem fenyegetés és kényszer alatt,

ami egy idôs prostituált visszaemlékezésein alapszik,
és az elôadásnak „megágyazó” esemény volt az újságíróknak szervezett látogatás a gyermekotthonba.
A látogatásnak minden pillanata, helyszíne ki volt
használva – önmagában egy jól megkomponált színházi elôadás. A buszon Schneider Zoltán elôadásában egy
gyermekprostitúcióban érintett lányokkal foglalkozó
nevelôtanárt hallhatunk, és Schermann is felolvas néhány statisztikai adatot: elegendô mennyiségû háttérinformációt kapunk. (De [színházilag] az is érdekes,
ahogy Schneider hangján megelevenedik a férfi nevelôtanár kétségbeesett dühe, kegyetlen maximalizmusa
és gyakorlatiassága.) Kiszállunk a buszból, szomorú fuvolaszó fogad, a lányok menekülô pózokban a betonkerítéshez tapadnak. Amikor a bejárathoz érünk, az intézetrôl szóló pletykákat kiabálják ki a berácsozott ablakokon, majd jeleneteket látunk abban a helyiségben,
ahol a látogatóikat (ha vannak) szokták fogadni (ízelítô
a problémás családi háttérbôl), a számítógépteremben
(ahol kiderül: egy idegen férfi könnyedén el tud csábítani Facebookon egy tizenkét éves kislányt), a lakórész-
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legben (a lányok egyszerû hangszerek segítségével,
egymásra figyelve elôadnak egy dalt) és a folyosón.
Ezután a megosztás, a közeledés, a részvétel gesztusa
erôsödik fel: a tornateremben részt veszünk egy workshopon, együtt oldunk meg feladatokat a lányokkal,
például felemelünk egy önként jelentkezôt. Végül a vacsorájukat (pörkölt kagylótésztával és káposztasalátával) osztják meg velünk.
És bár belül sokszor fojtogat a sírás, a látogatás végére mégis valami megkönnyebbült felszabadultságot
érzek. Arra gondolok, bárcsak minél több emberi kapcsolatfelvételben mûködhetne az a színházi helyzet,
ami ott a tornateremben az alkotók irányításával létrejött: hogy minél többször ez a hátsó szándékok nélküli,
nyugodt kíváncsiság, szeretetteljes nyitottság irányíthassa a másikhoz való odafordulásunkat.
Ehhez az élményhez képest eltörpül a trafóbéli Árvaálom címû elôadás. Hiába Lázár Kati profizmusa, aminek
segítségével gazdag színekkel jelenik meg az idôs prostituált személyisége (a vele készült interjú szövege nem
hat az újdonság erejével, részletei érdekesebbek, mint a
nagy egész), hiába a két énekes, Tóth Evelin és
Andrejszki Judit öntörvényû empátiával elôadott songjai
(melyek szövegét Szabó T. Anna írta, s melyek, mivel
ebben a formában lehetetlen elmélyedni bennük, legfeljebb illusztrálják, tagolják az elôadást), hiába Schermann
háttér-információkat kínáló bevezetése és befejezése

is érintettem, és némelyikük engem is megérintett.
Talán ebbôl ered az a bizalmatlanság, amivel az elôadás
maradék részét szemlélem.
Ebbôl kiindulva muszáj elgondolkodnunk azon is,
hogy mi a kritikus feladata, szerepe egy ilyen projekt
esetében. E folyóirat lapjain, a beágyazott kritika kapcsán (2016. január) már volt szó arról, hogy egyre több
olyan elôadás van, melyet igazságtalan lenne önmagában megítélni (például a tantermi színház vagy közösségi színházi projektek). A beágyazott (embedded) kritika némileg választ ad ezekre a kihívásokra, amennyiben nem zárkózik el az elôl, hogy betekintsen az
alkotás folyamatába, az elôadás létrejöttének körülményeibe. Esetünkben ráadásul maguk az alkotók kínálták fel ezt a lehetôséget – joggal merül fel a kérdés,
hogy a kritikusnak kötelessége-e, javallott-e, illik-e élni
ezzel a lehetôséggel, fôleg, ha cikkben szeretne foglalkozni az elôadással. (És ha igen, kérdések további sora:
szervezési és esetleges pénzügyi nehézségek, és persze
a tény, hogy jóval szûkebb kör járt az intézetben, mint
ahányan az elôadást látták – és egyáltalán: hogy lehet
áthidalni a befogadás két útja közti különbséget egy
cikkben?)
A projektet már csak azért sem lehet megítélni kizárólag az elôadás felôl, mert az alkotóknak – az esztétikai minôség létrehozásán túl – voltak más, egészen
konkrét és fontos céljaik is. Elsôsorban: a gyermekott-

(ami kissé didaktikusan állítja hadba a statisztikákat) – a
lányok mindennél valóságosabbak és érdekesebbek.
Ahogy beszaladnak a színpadra pizsamában (az intézetben bizonyára az elalvás elôtti percek a legfelszabadultabbak), ahogy eltakarják a szemüket a reflektor fénye
elôl, ahogy maguk is figyelnek és reagálnak az elô-adásra. Ahogy csak úgy vannak a színpadon. (A saját jeleneteikben is, például amikor horoszkópot olvasnak fel, vagy
amikor anyás verseket hallunk felvételrôl – ôk meg felállnak az ágyról, és csak úgy, némán felsorakoznak egymás mellett.) Ahogy az egyikük rögtön a taps elhalkulása után Apa! felkiáltással a nézôtér felé rohan. Ahogy
örömkiáltásokkal, sikongatva ünneplik magukat az elôadás után a színfalak mögött. Aligha van olyan színházi
momentum, ami versenyezhet velük, színpadra nem valóságukkal és a ténnyel, hogy a projektnek köszönhetôen
most mégis ott vannak a színpadon.
De talán mindettôl függetlenül marad kissé lapos,
nagyon statikus és merev struktúrájú az elôadás – bár
tisztában vagyok vele: sokat jelent, hogy jártam a gyermekotthonban. Ismerôsek a lányok, némelyiküket meg

hon lakói életminôségének, a társadalomba való beilleszkedésük lehetôségeinek javítása. A projekt nyilvános részével pedig egy fontos (és Magyarországon nem
eléggé komolyan vett) problémára és egy módszerre (a
drámapedagógiában rejlô lehetôségekre) hívják fel a figyelmet. A projekt ezeket a célokat valószínûleg elérte,
az esemény megfelelô sajtónyilvánosságot is kapott –
ám a hosszú távú hatásokról (már ha akár a kérdés
szintjén is felmerül, hogy ez lenne a dolga) a kritikus
nem tud értekezni.
Akárhogy is: ahogy a színház egyre inkább több lesz,
mint színház, úgy a kritikaírásnak is ki kellene tágítania saját világát. Egyelôre csak tapogatózunk.

2 0 16 . m á j u s

Herczog Noémi kommentárja
Nem tudom, miért vagyok megengedôbb az Árvaálommal, mint Rádai Andrea, de talán összefügg azzal,
hogy nem tudtam elmenni az esztergomi útra, és csak
az elôadásból tudok kiindulni. Persze korábbi ismeretek mindig vannak. Az enyém Dobray György két film-
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je, a K1 (1989) és a K2 (1990) címû, egyébként vitatott,
de szociológiailag nagyrészt alátámasztott dokumentumfilmek. Ezek a filmek erôsen dolgoznak bennem,
amikor Lázár Kati elkezd beszélni egy prostituált szerepében. Kezdi mesélni élettörténetét. Lesütöm a szemem, mert Lázár Kati az Lázár Kati, a K1 és a K2 prostituáltjai pedig önmagukat képviselték. Hogy valaki
arcát adja sorsához, hogy prostik és stricik beszélnek
saját magukról a nyilvánosság elôtt, az nekem máig
döbbenetes emlék; akkor nagyon meglepôdtem, hogy
ilyen van és lehetséges, és úgy éreztem, ebbôl a filmbôl
tényleg megtudok valamit abból, hogy milyen egy strici – milyen Cinóber, aki talán nem is érti, mennyi erkölcstelenséget árul el magáról a kamerák elôtt, nincs
tisztában azzal, mennyire átlátszó jelenség. Tisztán kirajzolódik a filmen, milyen sorssal és dilemmákkal,
milyen veszéllyel és például mennyire kevés alvással jár
prostituáltnak lenni. Mert nem is gondolunk erre, de
prostituáltnak lenni sokszor nem fôállás, hanem a napi
robot után következik, nem az éjszaka romantikájában,
hanem alvás helyett. A nôk ezen a filmen karikásak,
erôsen ki vannak festve, szépek lehettek, de nem néznek ki jól. Kifejezetten rosszul néznek ki. Utána, emlékszem, egy ideig milyen végtelenül hamisnak láttam
a darabokban olykor meg-megjelenô csinos, ápolt,
vonzó, mert szándékosan nem valóságosnak ábrázolt,
dosztojevszkijes perditákat. Hiszen a Dosztojevszkijregényekben pont az az érdekes, hogy senkirôl nem
tudjuk meg, hogy néz ki, ezért mindenkit úgy képzelünk el, amilyen belsô jellemzést kap. Talán szépnek
látjuk a szép lelkû Szonját, de konkrét tudásunk nincs
a külsejérôl. A színházban ez a megoldás nyilván nem
lehetséges; azonban ha a kisrealizmus mellett dönt a
rendezô, a szépelgô megmutatás valóságidegen és
hamis lesz. Aztán persze megtudtam, hogy a K1 és K2
is manipulált dokumentumfilm, bizonyos jeleneteket
eljátszanak benne a szereplôk, vegyesen szerepelnek
spontán és eljátszott jelenetek, anélkül, hogy ezt az alkotók jeleznék.
Szóval ezek az elôismereteim, és az elején nekem (is)
nagyon mûvi és mesterkélt, nagyon színház az Árva-

álom. Zavarba hoz a hitelesség szándékával berendezett
kukucska-színpados szobabelsô és a Mundruczó Kornél
Demenciáját idézô vadabb, elvontabb környezet kontrasztja: az elsôre kórházi ágyaknak tûnô, valójában intézetis, rácsos-börtönös fekhelyek ellentéte, amin mint
dokumentarista hôsök ülnek az intézetis lányok. Lassan
azonban Lázár Kati személyisége és a szöveg valóságereje magával ragad. A színész minden szavára figyelek.
Érdekelnek a valóság különbözô szintjei a színpadon: elôször azt hiszem, hogy ez szóról szóra lejegyzett verbatim. Az Esztergomi Leánynevelô Intézet lányai, akik
végig ott szemlélôdnek a színen, ritkán beszélnek, de jelenlétük személyes és állandóan érdekes. Amit mondanak, az nekem új, és egy ismeretlen világba vezet be hitelesen és személyes perspektíván keresztül. Hiszen a
választott interjúalany TÉNYLEG ezt nyilatkozta (kár,
hogy mint kiderül, nem szó szerint). Eszembe jut, hogy
a szociális érzékenységében tetszelgô nézô, vagyis én,
most bizonyos értelemben egy freak show-t néz. Nem a
lányokat akarom az elefántemberhez hasonlítani,
hanem azt a tekintetet, amivel idegenségüket a Trafó
színpadáról szemlélem. Kicsit szégyellem magam, közben be kell hogy valljam, érdekelnek is, úgy érzem, alig
tudok meg róluk valamit, de azt a keveset is nem szûnô
figyelemmel hallgatom. Elôre betanult szöveget mondanak ôk is, de ôk érezhetôen a saját szövegüket.
A nézônek ebben az elôadásban a valóság nagyon különbözô szintjeivel van dolga, és nehéz összeegyeztetni
a lányok jelenlétét a színészi jelenléttel, és mindkettôt
hitelesnek érezni. Talán ezért zökkenünk ki idônként
abból, amit a színház adni tud. A különös énekbôl, a
sárga ruháikban barokkos puttóként siratóéneket daloló énekesekbôl. De amiben nyoma marad a valóságnak
– Lázár Kati szavainak, a lányoknak –, az most is él.
Hol? Esztergomi Leánynevelô Intézet és Trafó
Mi? Árvaálom
Kik? Lázár Kati, Andrejszki Judit, Hay Anna, Tóth Evelin,
Záhonyi Enikô, Bogi, Dzseni, Dzseni, Fanni, Heni, Kicsi, Niki,
Szinti.
Dramaturg: Hárs Anna. Zeneszerzô: Pejtsik Péter. Dalszöveg:
Szabó T. Anna. Koreográfia: Hód Adrienn. Látvány: Kiss
Gabriella, Schermann Márta. Rendezô: Schermann Márta.

Adorjáni Panna (1990) író, kritikus, Budapesten él
Antal Klaudia (1981) kritikus, Budapesten él
Halász Tamás (1972) kritikus, az OSZMI Táncarchívumának vezetôje, Budapesten él
Herczog Noémi (1986) kritikus, szerkesztô Budapesten él
Hermann Zoltán (1967) irodalomtörténész, Budapesten él
Karsai György (1953) klasszika-filológus, egyetemi tanár, kritikus, Budapesten él
Könczei Csilla (1963) egyetemi docens, antropológus, Kolozsváron él
Maul Ágnes (1979) grafikus-kritikus, Budapesten él
Proics Lilla (Kaposvár, 1967) kritikus, tornatanár, Budapesten él
Puskás Panni (1987) kritikus, a Revizor kritikai portál szerkesztôje
Rádai Andrea (1979) szerkesztô, kritikus, mûfordító, Budapesten él
Schuller Gabriella (1975) színháztörténész, egyetemi oktató, Budapesten él
Stuber Andrea (1960) kritikus, újság- és naplóíró, Budapesten él
Szabó-Székely Ármin (1987) dramaturg, Budapesten él
Závada Péter (1982) költô, Budapesten él
Zsigmond Andrea (1978) szerkesztô, egyetemi oktató, Kolozsváron él
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