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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 legke-
vésbé 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 sze-
retett, istenített pedofil középiskolai tanára szerepére,
ahol kivételesen vitt az alakításába egy alig-alig észreve-
hetô meleg árnyalatot is. A Dollár Papa Gyermekei leg-
utóbbi elôadását Ördög ugyan ismét rendezôként jegy-
zi, de – miközben a nézôk többsége ezzel tisztában van
— színre visz egy másik, tôle elég távol álló rendezôtí-
pust is, akit Rába Roland alakít ebben a „színház a szín-
házban” szerkezetû elôadásban. 
A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbájában (2015) megje-
lenô rendezôt nézve – és akár a korábbi Dollár Papa-pro-
dukciók ismeretében – végképp elbizonytalanodhatunk,
hogy a megszokott értelmében kell-e felfognunk a szín-
lapon feltüntetett rendezôi szerepkört. Mintha a rendezô
színrevitelén keresztül ezúttal egy új színház negatív kré-
dóját fogalmazná meg Ördög Tamás. A javaslat egy
olyan, ma is elterjedt szemlélet kritikáján keresztül vetô-
dik fel, ahol a színház egyetlen akarat fegyelmezôintéz-
ményét jelenti, a rendezô pedig autoriter személyiséget,
aki a lélektani realizmus okán pszichoterrort alkalmaz a
színészen, arra kényszerítve, hogy privát és szakmai éle-
tének határát elmosva saját emlékeibôl, önmagából épít-
kezzen. És amely rendezô a társadalmi berendezkedés-
bôl következôen mindmáig többnyire férfi. Mintha az
elôbbi szemlélet kritikáján keresztül A TÁGRA ZÁRT
SZEMEK próbájában egy kollektív, a fent vázoltnál de-
mokratikusabb alkotófolyamat sejlene fel, és a klasszikus
rendezô-szerep kritikájában kirajzolódna egy új, más-
képp irányító, egyúttal rendhagyó, nem a szokásos
macsó értelmében vett férfias személyiség sziluettje.
Az elôadás egyik jelenetében Rába Roland az agresz-
szív rendezô szerepében bejelenti, hogy nem hisz a fe-
minizmusban, és követeli a Láng Annamária alakította,
vadul tiltakozó színésznôtôl – a fikció szerint élettársá-

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 ta-
láljuk A TÁGRA ZÁRT SZEMEK „ha színész vagy,
hagyd magad felpofozni” jelenetének pandanját
Schilling Árpád Lúzerében (2014). A Lúzer kritikus han-
got megütô, feminista kiáltványában Sárosdi Lilla nem
kevés kiszolgáltatottságot sugallva egy kanapé közepén
ülve veri ki a jobbján és a balján ülô férfiak farkát, mi-
közben 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 hierarchiájá-
nak csúcsán álló, többnyire nagy egóval rendelkezô, au-
toriter személyiségnek, a rendezônek – mint általában
a hagyományosan férfias és ezen belül a hatalmi és ve-
zetô 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 sze-
repébe. Hol Marx mellszobrával, hol pelenkásan, sza-
rosan, betegen, vesztes vegetáló rendezôként reprezen-
tálja önmagát. Leszámolva a rendezôhöz tapadó „sike-
res macsó” sztereotip elvárásával.
Ha megpróbáljuk A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbá-
ját ars poeticaként nézni, akkor Rába Roland rendezôfi-
gurájában 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 já-
téktérben van, illetve a végén lekapcsolja a villanyt –, mi-
közben az elôadásban a rendezô szerepét Rába Roland
játssza. Talán ez a kettôsség már önmagában kimozdít-
ja a rendezô alakjához kötôdô egyszemélyes autoritást.
Ördög Tamás elôadása a Lúzerhez hasonlóan fikció
és valóság összemosásával játszik. A címben is megje-
lenô fiktív próba-szituációban Láng Annamária, Rába
Roland, Ördög Tamás és Urbanovits Krisztina civil sze-
mélyisége az elôadás „színház a színházban” szerkeze-
te miatt további szerepekkel keveredik: a próbáló társu-
lat alakjaival és annak a darabnak a szerepeivel, amit
próbálnak.  Az emblematikus pofon-szkeccs Színész és
Rendezô hagyományos viszonyának szadomazóra han-
golt megjelenítése. A rendezô (Rába Roland) hisztéri-
kus dühvel követeli, hogy a színésznô (Láng
Annamária) engedje már magát felpofozni. Utasítása a
profi rendezôi színház igényébôl fakad. Az, hogy az au-
toriter rendezô nôi párja, a díva ezt váratlanul megta-
gadja, 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 meg-
alázó 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 bele-
játszik a színésznô dacos reakciójába a Rába Roland ka-
rakterével közös magánéletük is; elgondolkodtató közöt-
tük az a párbeszéd, amelyben a rendezô viszonyukat
közös szakmai érdekkapcsolatnak minôsíti: egyiküket
inspirálja, a másiknak pedig megmutatkozási lehetôsé-
get ad. Az elôadás a nézôt sokszor a fikció szintjei közöt-
ti 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, magya-
rázni kezd. Alul nem visel semmit, és ez a köznyelvben
csak Donald kacsázás néven hívott jelenség egyértelmû
humorforrás. Az autoritással leszámoló, a hatalmat kar-
neváli nevetéssel semlegesítô, alapvetô kép.
Az eleinte erôsnek tûnô rendezô megsemmisülésé-
nek, megaláztatásának történetét az elôadás ironiku-
san viszi színre: a próba-szituációnak köszönhetôen
követhetjük a színrevitel dilemmáit. Például mikor je-
lenik meg képileg erôsebben a rendezôi kiszolgálta-
tottság? Ha pszichorealista hitelességgel látjuk végbe-
menni Rába Roland karakterének megsemmisülését?

Vagy erôs hatással bír önmagában az is, ha levetkôz-
tetjük? Külön humorforrás, hogy Ördög Tamás ren-
dezôt a darabbeli rendezô, Rába Roland utasítgatja
mint színészét: ne belülrôl próbálja megélni a meg-
alázottságot, legyen itt „valami erôsebb” – erre fel
adódik a könnyû megoldás, mondjuk, vetkôzzön le.
A régi és az új rendezô szembeállításaként is fel-
fogható 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 nehe-
zen kapó Ördög komikus, amint ráparancsol Rábára,
hogy vetkôzzön. Az készséggel teljesíti az elôre meg-
beszélt utasítást, pucéran négykézlábra ereszkedik.
Aztán, mintha mégis kényelmetlenül érezné magát
ebben a hirtelen civil, mert pucér helyzetben, anélkül,
hogy ezt a kényelmetlenséget bevallaná, átmegy véde-
kezô támadásba. Ócsárolni kezdi Ördög Tamás színé-
szét, azzal vádolja, hogy ártalmatlan a színészete, és
ezért feleslegessé, veszélytelenné és komikussá válik
a bátran bevállalt meztelenség-gesztus. A jelenet ko-
mikumát ténylegesen inkább az adja, ahogy Rába ren-
dezôje 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 fo-
kozza: ha egy színész dadaista, értelmetlen jelként a
legnagyobb természetességgel fejét befedô maszkot
visel, az a TÁP Színház legendás nyula óta derültsé-
get szokott kelteni színpadon. A rendezô közben csak
szapulja ôt, hogy nem veszélyes, viszont komikus, és
tényleg: „ti nem szálltok alá a színház poklába bazd-
meg, csak félszívvel, mindent kelletlenül”. Az új szín-
játszás 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 kihí-
vása, 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 mezte-
lenséget a kiszolgáltatottság színpadi jelének. Rába
diktátor-rendezôjének ebben igaza van, akkor is, ha
kicsit átlátszó, hogy csak azért mondja, mert fel sze-
retne öltözni. Az elôadás az egyakaratú rendezôi szín-
ház erôszakos fôhôsének paródiájával megfogalma-
zott kritikájával azt sejteti, hogy a Rába Roland alakí-
totta 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 ve-
szélyes 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 le-
vegôt nehezen vevô, kissé teszetosza mitugrász ön-
ironikus és igen szellemes önszínrevitele. 
A TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbáján tehát vesztes ren-
dezôként ismerjük meg a Rába Roland játszotta karak-
tert és Ördög Tamás színészét, az elôadás tényleges ren-
dezôjét is, ahogy az a Lúzerben történt. Ördög Tamás já-
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Férfivallomások címû elôadásból az derül ki,
hogy nemcsak mi, nôk, hanem bizony a férfi-
ak 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 szö-
veget a férfiak legmélyebb frusztrációiról, majd szín-
padra állítja azt. Persze, lehetne azt mondani, hogy ez
olyan, mintha férfiakat faggatnánk a PMS és a men-
zesz okozta kínokról. De mivel tudást nemcsak a ta-
pasztalat 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 szer-
vekrôl beszélgetni, azt az is jól bizonyítja, hogy piron-
kodva írtam le ezt a pár szót, az olvasót pedig feltehe-
tôen zavarba hozza egy kissé, hogy egy kritikában
látja. Nagyjából ez derül ki az elôadásból is, mely prü-
dériától mentesen használja a legkülönbözôbb szino-
nimákat 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, mo-
torozó, bungee jumpingoló, táncoló, összehúzódó és
erektáló, de minden pillanatban boldog hímvesszôk-
rôl. 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 tár-
gyakat látunk, melyek illusztrálják a négy színész

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 vala-
mennyi emlôse képviselteti magát. Vagyis csak majd-
nem minden emlôse: egy faj ugyanis hiányzott. A
gyûjtemény az emberi szerv nélkül csonka. Ti oda-
ajándékoznátok 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 talá-
lunk 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 színé-
szünk 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 öniróni-
át gyakorolva szórakozzanak magukon velünk együtt.
És bár négy generáció egy-egy szereplôje beszél hoz-
zánk a színpadról, felvetett problémáik inkább
tûnnek általánosnak, mint életkorhoz köthetôknek.
A Férfivallomásokkal a legnagyobb probléma az,
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tékosan ironizál a sikeres hím rendezô színházának el-
várásrendszerén, ahogy önmagán is, amikor letépi ma-
gáról a maszkot, mert már majdnem megfulladt.
Ironizál az egyakaratú színházrendezô macsó karakte-
rén is, aki kijelenti, hogy Ibsen Nórája nem mond sem-
mit 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 mint-
ha csak férfiasságukban, kvázi övön alul lehetne meg-
alázni, 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 kö-
zölték 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 sze-
mélyiség hogyan változtatja majd meg azt az elvárást,
amit pillanatnyilag a mûrôl mint egyetlen akarat uralta
jelenségrôl gondolunk? És mit kezd majd a nagy sze-
relmi 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.


