
582016 .  j ú n ius– jú l ius XL IX .  é vfo lyam 6–7 .

Adorjáni Panna

Szép és hasztalan 
S I L VI U  P U R CĂ R E T E  É S  B O C S Á R D I  LÁ S Z L Ó  R E N D E Z É S E  A  M I T E M -E N

—  N E M Z E T I  S ZÍ N H Á Z

MI TE M

a színházcsinálásról, színészei pedig tökéletesen be-
szélik az ô érthetetlen (anya)nyelvét – a Nevek erdejében
kiváló, feszes, a maga nemében hibátlan elôadás. A
MITEM-re meghívni mégis végzetes hiba volt, így be-
mutatni (megmutatni, felmutatni, ahogy tetszik) pedig
majdnemhogy bûn. Ahogy elnéztem, külföldön, helye-
sebben nem francia nyelvterületen nem is vendégsze-
repelt. Mert Novarinánál a kutya pont a nyelvben van
elásva, egy olyan nyelvben, amelyet még az anyanyelvi
beszélô is igen nehezen tud kezelni. Bármilyen nem-
zetközi fesztiválon az elôadásokat feliratozzák, hiszen a
cél az, hogy a hazai – az adott idegen nyelvet nem fel-
tétlenül beszélô – közönség ismerkedhessen más szín-
házi formákkal. Novarina viszont par excellence felira-
tozhatatlan színházat csinál. Merem ezt állítani azért,
mert nemcsak rengeteg elmés név, fiktív figura, áthal-
lás, kétértelmûség, finom fricska (sokszor a ritmus) ve-
szett így el – jó, persze mondhatjuk, hogy ez elkerül-
hetetlen –, de idônként (és nem is rövid idôre) a maga
fizikai valójában a felirat is. Volt, aki már kínjában ne-
vetett, amikor hosszú percek óta várta, hogy végre leg-
alább foszlányaiban megtud valamit arról, mit kántál-
nak a deszkákon az áldozatos mûvészek, mert más se-
gítsége, kapaszkodója nem volt, és nem is lehetett, a
dalok közben sem, amelyek szövegét a szervezôk szin-

tén nem tartották fontosnak megosztani a közönség-
gel. Olyan ez, mintha a kellékes nemcsak a konyakként
felszolgálandó teát felejtette volna el idejében bekészí-
teni, hanem még az illúziót megalapozó hasas poharat
is. (Elôzô este a magyarul elhangzó Imigyen szóla Louis
de Funès szintén a nyelven csúszott el, bár nem ilyen ér-
telemben: Novarina nyelve ott néhány egyenetlenségtôl
eltekintve megvolt, csak Mészáros Tibor nem találta
benne a helyét, de még így is lényegesen nagyobb si-
kernek örvendett, mert a közönség tudta értékelni a ke-
retet, az ismert novarinai fogásokat, nem vonta el
semmi a figyelmét a teljesítményrôl.)
Valamelyik beszélgetésen a szerzô igen bölcsen

megjegyezte, hogy fordításnál a darab az eredeti nyel-
ven meghal, és feltámad a másikon. A Nevek erdejében
a francia cím szerint (Le vivier des noms) a létnek pon-
tosan azt a még mesterségesen elôidézett vagy fenn-
tartott pillanatát akarja rögzíteni, amely a halált és az
új életet megelôzi – csakhogy a budapesti estén a fel-
támadás többszörösen elmaradt. De kudarc helyett
persze tekinthetjük ezt is a novarinai szemlélet töké-
letes megvalósulásának: a lehetôségek jórészt kihasz-
nálhatatlanságának.3

MITEM programjában idén két romániai elô-
adás is szerepelt: Silviu Purcărete Gulliver uta-
zásai (Călătoriile lui Gulliver) címû 2012-es

rendezése a szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház
elôadásában és Bocsárdi László Vízkeresztje a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színházból, amely 2015
nyarán készült a gyulai Shakespeare Fesztivál kopro-
dukciójaként. Velük Románia két emblematikus, ám
színházesztétikájában és látásmódjában két igen kü-
lönbözô világot megjelenítô rendezôje mutatkozott be.
A Gulliver utazásai a Purcăretétôl már megszokott

improvizációs technikát és képi, illetve hangzásvilá-
got felhasználva hoz létre egy olyan sztereotipikus
univerzumot, amely egyszerre idézi fel Jonathan
Swift szatíráját és a rendezô felismerhetô kézjegyét,
sôt, amely elsôsorban inkább purcăretei világ, és csak
másodsorban kapcsolódik az ihletô irodalmi anyag-
hoz. A produkció központi karakterei egy kisfiú és
egy idôs, mozgássérültet játszó férfi, akiknek a hang-
ján felváltva halljuk az eredeti szöveg részleteit. A
szalmával beszórt tágas térben a kisfiú egykedvûen
biciklizget egy háromkerekû falovon, néha le-leül és

egy hatalmas könyvben lapozgat, máskor végigveti
magát egy kanapén és alszik, mindegyre eltûnik és
újra felbukkan. Az idôs férfit be-betolják, lefektetik,
megmosdatják, felöltöztetik vagy levetkôztetik. Míg a
kisfiúnak természetes közege a színpad és az azon
felbukkanó szörnyek és lények, addig az idôs férfi
mintha már elszenvedné azt, ami megjelenítôdik: az
utazó számára az emlékezés traumatikus, az olvasó
számára az emlékirat izgalmas vagy érdekes élmény.
Az elborzadás és élvezet kettôssége végigkíséri az

elôadást. A másfél órás játékidô alatt a Gulliver által
bejárt világok lényei a legkülönfélébb módokon népe-
sítik be a színpadot. Megjelennek itt lovaknak vagy
óriáspatkányoknak öltözött színészek és egy valódi ló,
árnyjátékban gyôzik le az óriást, bábjátékban elevene-
dik meg a törpe prostituált és társai; az egyik jelenet-
ben terhes nôk tömegét látjuk, máskor meg dagana-
tos betegek gyógyulását, akikbôl temérdek lisztet ha-
sítanak ki; élethû újszülött babákból vágják ki, majd
megsütik az agyat, aztán megetetik a kisfiúval; robo-
tokként menetelnek egymás után öltönybe öltözött
emberek, az elôadás egy pontján pedig legalább ti-
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3Valère Novarina: L’Origine rouge. Paris, P.O.L, 2000, 31.
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zenöt ugyanolyan arcú és öltözékû férfit látunk. A
prostituált lehet törpe vagy nônek öltözött férfi, a
mozgásképtelen férfi rizsparókás bíró, az emberek
gyurmafigurák egy dobozban, az utazás pici hajóma-
kettek egy tálcán. A Gulliver utazásai rettentô és cso-
dálatos tabló, amelyen (rém)álomszerûen elevenedik
meg a mesék és utazási regények világa – a törpék,
óriások, szörnyek és egyéb lények életre hívása a szín-
ház mint gépezet szerkezetében történik, a különféle
technikák és módszerek pedig egyszerre idézik fel a
mesék és a színházak kultúrtörténetét. Megmutatkozik
Purcărete színházi zsenije, amitôl igen élvezetes
nézni az elôadást, bár kérdés, hogy a színészi impro-
vizációkból felépített és leleményesen egybehangolt
szekvenciák túlmutatnak-e azon, amit megjeleníte-
nek. Az utazás és felfedezés tematikája a maga sok-
színûségében, de alapvetôen egyértelmûen és üresen
kerül bemutatásra. Az élvezetes látványvilág eszes
színházi tudásról ad tanúságot, és pontosan annyi,
amennyi belôle azonnal látható: se több, se kevesebb.
Ha Purcărete elôadásai az érzékletes és gazdag képi

világ által válnak tipikusan felismerhetôvé, akkor
Bocsárdi László Vízkeresztjében a rideg forma és
hangsúlyosan intellektuális megközelítés tûnik ren-
dezôi kézjegynek. A Nemzeti stúdióterében üres kör-
színpad forog, közepén fallal – már elôre sejtjük,
hogy az ekkor még örökmozgónak tûnô elem által je-
lenítôdik meg a komédia sokféle színtere és esemé-

nye, az elôadás kezdése elôtt még izgalmasnak bizo-
nyuló nyikorgás azonban furcsa alapzajává válik majd
a jeleneteknek. Ez a hatalmas díszletelem ugyanakkor
az elôadás egyik legizgalmasabb részlete, egyszerre
gyorsítja fel a jelenetek közötti átmenetet, lendületet
kölcsönözve az elôadásnak, ugyanakkor a komótos
forgás által képes le is lassítani. Ez a feszültség végig
jelen van Bocsárdi rendezésében, és értelmezhetô a
komédia mint mûfaj szempontjából is: a komikus je-
lenetek többnyire nehézkesek és humortalanok, míg
a leginvenciózusabb és viccesebb megoldások a cse-
lekmény fôsodrában lelhetôek fel. Nem teljesen
egyértelmû, hogy ez a kifordítás mennyire része a
koncepciónak, vagy esetleg mellékterméke-e annak a
rendezôi víziónak, amelybôl a Vízkereszt megszületik,
az eredmény mindenesetre egy igencsak hullámzó és
egyensúly nélküli, néhol elbûvölôen okos, máskor
meglepôen unalmas elôadás.
Bocsárdi többnyire hûen tartja magát a shakes-

peare-i dramaturgiához, kivéve az elsô jelenetet,
amelyben a produkció zenésze, egy meztelen felsô-
testû férfi – aki majd a jelenetek között és során
elektromos gitáron játszik – mutatja be a színésze-
ket, „a legjobb játékosokat a földön” a Hamlet-beli
Polonius emblematikus soraival. Ezután a maga jele-
nete elején mindegyik színész civil nevén mutatko-
zik be, de ezen a kis játékon kívül a szokásos menet
szerint ismerkedünk meg a cselekménnyel és a sze-
replôkkel. Viola halottnak hitt fiú ikertestvérének öl-
tözve szegôdik Orsino herceg udvarába, aki szerel-

Gulliver utazásai 
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mével ostromolja a gyászoló Olivia grófnôt. Viola a
hercegbe szerelmes, Olivia pedig a fiúnak hitt
Viola/Cesarióba, de Olivia kezérôl álmodozik Vitéz
Fonnyadi Ábris, és belé lesz szerelmes a grófnô tár-
salkodója, Mária által becsapott Malvolio is. A szerel-
mi sokszöget bonyolítja, hogy a darab kétharmadá-
nál megjelenik a halottnak hitt Sebastian is, akit
mindegyre összetévesztenek a fiúnak öltözött húgá-
val – Bocsárdinál mindkét szereplô tetôtôl talpig bôr-
ben, motoros kezeslábasban, sapkában és szemüveg-
ben mutatkozik. Hasonlóan sztereotipikus jelmezek
elôfordulnak még az elôadásban: a túlsúlyos Ábris
skót szoknyában és hosszú fonott hajjal furcsán torz
figura, Mária bohócparókában és fekete bôrmellény-
ben groteszk játék babára hasonlít, a grófnô sápadt-
fehérre sminkelve és ugyancsak éjfekete bôrruhában
maga a fekete özvegy, Malvolio pedig szolid fekete öl-
tözékét neonsárga kezeslábasra, dzsóker-sminkre és
a nyolcvanas évek tipikus frizuráját idézô parókára
váltja, a zenész a tépett farmerjával, raszta-hajával és
ismerôs gitár-riffjeivel mintha a hatvanas évek hippi-
mozgalmának és rock’n’roll kultúrájának paródiája
volna. Ebben a kavalkádban nehéz megtalálni a
közös nevezôt, hiszen az egyes karakterek nem föl-
tétlenül adekvát módon kapcsolódnak a kinézetük-
höz. A röhej és komolyan nem vehetôség tûnik az
egyetlen értelmezési lehetôségnek, ez viszont nem
túl produktív az elôadás egésze szempontjából. 
A Vízkereszt elemei nem állnak össze egy együttes

elgondolású elôadás-struktúrává: a körszínpad szín-
háztechnikai értelemben véve kézenfekvô megoldás,

de nem értelmezi a történéseket, ahogy a vele való
cselekvések sem kapnak többletjelentést azon túl,
hogy néha a szereplôk idegességükben úgy csinálnak,
mintha beindítanák vagy leállítanák a mozgását. A
zene hangulatteremtô adottsága egyértelmû, ahogyan
az is, hogy a külsô személy jelenléte dinamizálja a je-
leneteket. A jelmezek viszont tökéletes zavart okoz-
nak, és minthogy nincs olyan egyértelmû közös kon-
cepció, gondolat, forma stb., ami szervezné az elô-
adást, az egyes elemek, jelenetek, illetve alakítások
csak önmagukban ítélhetôk meg. Ilyen módon az
egyébként nagyon kevés játékidôvel rendelkezô
Mátray Lászlóé a leginspirálóbb alakítás. Az ô szerel-
mes hercege szépelgô, felületes fiú, aki többnyire
saját magával van elfoglalva – jó látni, ahogy Mátray
rakosgatja hosszú lábait, rázza szôke haját és matatja
magát, és üres tekintettel mondogatja frázisait. Az ô
esetében ez a „komolytalankodás” kivételesen jól
mûködik. A szerepértelmezések sorában a legkevésbé
az Olivia köréhez tartozó komikus figurák és az ô je-
leneteik járnak jól: a profán shakespeare-i szöveg
olcsó trágársággal, altesti poénokkal és random ke-
gyetlenkedésekkel társul. Nehéz humorosnak értel-
meznem két túlsúlyos férfi egymáson fetrengését, az
eljátszott dorbézolás túlzásait, és a Malvolióval folyta-
tott csíny is csak önkényes agressziónak tûnik.
Az egyaránt részeire hullott Vízkereszt és a Gulliver

utazásai nem mond újat sem identitásról, sem szín-
házról, sem szerelemrôl, sem semmi egyébrôl, ami-
rôl egyébként a shakespeare-i szöveg szólhatna, csak
megtörténik, hol élvezhetôen, hol egyhangú kattogás-
sal, pont úgy, ahogy a Vízkereszt elején üresben forog
körbe a színpad.
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