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hol a reneszánsz elképzelt miliôjét kívánják megidézni
az alkotók, stilizált, korfestô zenékkel, hol egészen mai
popnótákig tágítják a hangzó zenei tartományt, s
ByeAlex Kedvesem címû, múlhatatlanul érdemdús sláge-
rével próbálják megteremteni a kortársi életérzést.
(Lehet, hogy némi ironikus szándékkal, de ez nem iga-
zán jön le.) S akkor még nem szóltunk a nászéjszaka-je-
lenetrôl: Liszt Ferenc Szerelmi álmok címû örökzöld, gyö-
nyörû zongoradallamai harsognak a hangszórókból, mi-
közben Kata egy magasból lelógó vastag kötélen
csimpaszkodik, hintázik, piruettezik, Petruchio lendüle-
tes asszisztenciájával. Ez az epizód szimbolizálná a finom
és vaskos erotikát, a nô veszedelmes kiszolgáltatottságát,
a férfi macsó fölényét és így tovább. A túlcsordulóan ér-
zelmes és meglehetôsen szentimentális jelenet ugyanak-
kor épp az ellenkezô célt éri el: groteszk és mulatságos,
miközben a legmélyebb érzésekrôl kívánna szólni.
S valahogy végig az az érzésem támadt, hogy az elô-

adás alkotóelemei nem szervesülnek egységes vízió-
vá, a produkció harsány is és mély értelmû is kíván
lenni egyszerre, gondolkodtatni akar és szórakoztat-
ni, ám azt meglehetôsen konvencionális eszközökkel
teszi. Petruchio, a snájdig menedzser, majd tenisz-
hez öltözött férfiú, Kata, a kiskosztümös hölgy és a
topis népség találkozásai sem igazán meggyôzôek. A
két fôszereplôn kívül a padovai társadalmat s az olasz
reneszánsz világát megjelenítô színpompás forgatag
alakjai jószerével arctalanok, karakter nélküliek, s
szinte mindannyian beleolvadnak egyfajta harsányan
jókedvû, mulatozós-darvadozós karneváli miliôbe.
Baptista Minola (Balogh Tamás) éppúgy dévaj kópé,
mint az egyébként élénk színekkel megrajzolt

Grumio (Kiss Ernô), Gremio (Szakály Aurél),
Hortensio (Barsi Márton) és a többiek. A ruhacserés
játékok példának okáért azért sem mûködhetnek iga-
zán, mert hisz a szereplôgárda tagjai ugyanazokban a
színes göncökben pompáznak, akárkikrôl van is szó.
Az elôadásból nemcsak az originális rendezôi olva-

sat hiányzik, hanem a dráma alapkonfliktusának
szuggesztív megszólaltatása is. Eljátsszák ugyan a
Makrancost, de nagyobb truvájok, szellemi izgalmak
nélkül. Sztarenki Pál, a karizmatikus, markáns szí-
nész illúziót keltôen hozza a hideg macsót, aki köny-
nyedén érvényesíti akaratát, aztán hátradôlve cimbo-
ráival mi mást, mint focimeccset néz a magasra he-
lyezett plazmatévén. Pap Lujza bájos Katája sokféle
finom, nôi karaktervonást felvillant, ám hiányzik ala-
kításából a szilajság, a tûz s a dacos ellenállás, amely-
lyel megnehezíti Petruchio dolgát. Bianca megformá-
lója, Kátai Kinga cserfes, flegma mai leányzót játszik,
ám meglehetôsen erôtlenül, színtelenül.  
A díszletvilág (Mira János), a látvány, a szcenikai megol-

dások s a táncok évtizedekkel röpítenek bennünket vissza
az idôben. (Koreográfus: Meretei-Simon Beáta.) Az elôadás
nem gyôz meg arról, hogy miért ezt a Shakespeare-re-
mekmûvet kellett elôvenni épp most, Zalaegerszegen.
Kifele menet még néhány pillantást vetettem a zsi-

bongóban elhelyezett szobrokra s a bejárat melletti re-
liefekre. S mikor e sorokat írom, épp az áll a társulat
honlapján, hogy az épület elôtti teret Ruszt Józsefrôl
nevezték el. A legendás, nagy formátumú rendezô
szelleme ma is ott lebeg a színház felett. Ez a vicces-
nek elképzelt Makrancos hölgy-átirat, attól tartok, nem
kerül majd be a színház aranykönyvébe. 
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hat óra körül kezdôdô produkció egyik szereplôje,
Rétfalvi Tamás valamikor fél és háromnegyed hét
között elnézést kér, és elmondja, most indulnia

kell, hogy elérhesse a Radnóti Színház hét órára kitûzött
elôadását, melyben szintén játszik. És tényleg elmegy.
Az ilyesmi nyilván nem ritka – mármint az, hogy szere-
pe végeztével távoznia kell a színésznek, és a tapsrendre
már csak hûlt helye marad –, de hasonlóképpen látvá-
nyos színpadi prezentációját még nem láttam. A gesztus
mindenesetre tökéletesen illik a játékhoz (és a játékba),
és az is valószínûsíthetô, hogy a nyolckor kezdôdô és
Rétfalvi által feltehetôleg végigjátszott elôadás struktúrá-
ja nem tér el jelentôsen az általam látottétól.
Rétfalvi Tamás távozásakor már nyilvánvaló, hogy nem

klasszikus dokumentumszínházat látunk. Igaz, a magyar
színházra amúgy sem jellemzô a dokumentarista törekvé-

sek integrálása; az a fajta szemlélet és munkamódszer,
amely a Budapesten három alkalommal vendégszerepelt
Rimini Protokoll nagyszerû elôadásait jellemzi, teljesen hi-
ányzik, de az a tradicionálisabb változat, amely a korabeli do-
kumentumok felidézésén keresztül próbál megérteni
(közel)múltbeli társadalmi eseményeket (következtetéseit a
mára vetítve), is meglehetôsen ritka. Ezek az elôadások – a
PanoDráma néhány fontos bemutatóját leszámítva – általá-
ban nem közvetlenül kérdeznek rá a társadalmi-szociális
problémákra, krízisekre; a honi színházi dokumentarizmus
leginkább koherens vonulata sajátos módon magához a
színházhoz kapcsolódik. A legemlékezetesebb bemutatók  –
mint például a Katona József Színház Notóriusok sorozatá-
nak darabjai – a színházi múlt különbözô cserepeit összera-
kosgatva reflektáltak múltra és jelenre. Valószínûleg ez lehe-
tett a III. TITÁNium Színházi Szemle Trafó-díjasaként lét-
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rejött, Kelemen Kristóf rendezte elôadás kiindulópontja is:
az 1969-es Közönséggyalázás Ódry színpadi bukásának (?)
történetén keresztül mesélni a korról és annak színházáról,
máig (és a mára) érvényes tanulságokat levonva. 
Elkezdôdik a korabeli történéseket felidézô játék, a szí-

nészek felelevenítik az elôadás egykori szereplôinek gon-
dolatait. Ám az eseményeket távol tartják maguktól; a sti-
lizált játékmód, a színes parókák, az egymásnak ellent-
mondó mondatok inkább karikírozzák, mintsem
megjelenítik a megidézett szereplôk gondolatait. Fô hu-
morforrásként az szolgál, hogy mindenki másképp em-
lékszik a történtekre – ami ennyi év távlatából azért nem
csoda. Az, hogy a történéseknek, vagyis Ádám Ottó kivo-
nulásának, az elôadás abbahagyásának volt-e politikai
oka, vagy a fôiskolán belüli viták, konfliktusok kivetülése
volt-e (s ez utóbbi esetben a konfliktusok személyes,
szakmai vagy ízlésbeli természetûek voltak-e), éppúgy
nem derül ki, mint az, hogy a kiszolgáltatott helyzetbe
került hallgatók egzisztenciális félelmeinek volt-e bármi
alapja. De még az sem világos, hogy az emlékezôk tud-
ják-e erre a választ. És a játéknak e pontján szót kér a ren-
dezô, aki elmondja, hogy a megjelenített eseményeket
csupán kiindulópontnak tekintették, s ennek apropóján
magukról fognak beszélni. A szereplôk pedig visszatér-
nek a színre, immáron civil ruhában – és a továbbiakban
személyes történeteiket mesélik el. Az öt szereplô gya-
korlatilag pályakezdônek számít, hiszen a legrutinosabb
Tarr Judit is csak bô öt évvel ezelôtt végzett, Rétfalvi
Tamás 2012, Eke Angéla 2013 óta van a pályán, Horváth
Alexandra és Horváth Márk pedig az SZFE negyedéves
hallgatói. Történeteik pedig értelemszerûen a pályakez-
dô színészek problémáiról szólnak. Ezek igen változato-

sak – elôkerülnek a számtalanszor feldolgozott típusese-
tek (kínos castingok, megfelelési kényszerbôl adódó kel-
lemetlen kompromisszumok, az önmenedzselés el nem
sajátított tudományának jelentôsége stb.) is, de az érde-
kesebbek valóban rendszerszintû problémákat jeleznek.
Ez utóbbiak önmagukban valóban meglepôek, helyen-
ként megdöbbentôek, és sokat sejtetnek az ifjú színészek
kiszolgáltatottságából is. A rendezô motiválatlansága
vagy éppen felelôtlensége miatt elmaradó vizsgák törté-
nete is tanulságos, de még inkább az, hogy a kudarcot
szándékosan nem dolgozzák fel, nem beszélik ki.
Aminek okairól, összetevôirôl jó volna többet is hallani.
Nem arra gondolok, hogy Rétfalvi Tamásnak hosszabb
részleteket kellene felolvasnia a konfliktusokat feldolgoz-
ni próbáló és gyakorlatilag szônyeg alá söpört szakdolgo-
zatából, vagy Eke Angélának részletesen kellene mesél-

nie a rendezô elkergetése miatt kialakult botrányról, eset-
leg Horváth Márknak arról, milyen személyes és szak-
mai következményei voltak annak, hogy egy nem létezô
vizsgát mind a neves rendezô, mind az osztályfônökök
létezônek tekintettek. Inkább arra, hogy jó volna hallani
a színészek személyes álláspontját a történtek mélyebb
okairól, rendszerszintû eredôirôl. Arról, hogy személyes
véleményük mennyiben közösségi álláspont. A mélyebb
és személyesebb elemzés pedig segítene a történetek
összefûzésében és abban is, hogy a szakmai-egzisztenci-
ális gondokat tágabb kontextusban értelmezhessük.
Mert ugyan ennek híján is érdekesek a sztorik, és érzô-
dik az is (amire több szereplô utal), hogy az események
felidézésének terápiás szerepe is van, de hiányzik az a
mozzanat a játékból, amely éreztetné, hogy a megjelení-
tett problémák, dilemmák hogyan nônek túl önmagu-
kon, milyen alapvetô szakmai (ne adj’ isten társadalmi)
problémák manifesztálódásai. Hiszen a pályakezdés ne-
hézségei, az egzisztenciális kiszolgáltatottság, az ebbôl
fakadó kínos helyzetek úgyszólván minden pálya sajátjai,
és ha a játék során nem válik világossá, hogy a játszók ál-
láspontja szerint mik a problémák gyökerei – vagyis ha a
felidézett jelenségek analizálása elmarad –, akkor köny-
nyen úgy tûnhet, hogy a pályakezdô színész csupán azért
kiszolgáltatottabb más szakmák képviselôinél, mert az
utóbbi években túl sok színész végzett az egyeteme(ke)n.
A másik hiányérzetem a színházi formához kapcsolódik.

Kelemen Kristóf ugyanis nem talált (talán nem is akart találni)
a játéknak egy olyan formát, amely teátrális értelemben túlnô-
ne a puszta elbeszélésen (olyat pedig, amely a kiindulópont-
ként megidézett Handke-elô-adással összekötné a mai esemé-
nyeket, végképp nem). Voltaképpen csak két látványosabban
teatralizált jelenet látható. Az egyik a már eltávozott Rétfalvi
Tamás videós „bejelentkezése”, amelyben remekül váltogatja
a komoly mondandót és annak idézôjelek közé helyezett
mását – ám ha ô végigjátssza az elôadást, e jelenet nyilván hi-
ányzik belôle. A másik egy hosszasan elnyúló játék, amelyben
a szereplôk a jelenlegi egyetemi osztályfônököket kötik össze
színházakkal, azt szemléltetve, kinek mennyi esélye van társu-
lathoz szerzôdni. A kevés invencióval kivitelezett prezentáció
azonban meglehetôsen feleslegesnek tûnik egy olyan közeg-
ben, ahol a nézôk mintegy négyötöde szakmabeli.
Az, hogy az elôadás ennek ellenére nem válik érdek-

telenné, elsôsorban a történeteket elmesélô színészek-
nek köszönhetô. Vagyis annak, hogy amit elmondanak
nekünk, azt a személyiség és a személyesség hitelével,
ôszintén, önáltatás és önsajnáltatás nélkül, megnyerôen
és rokonszenvet keltve teszik. Ám a cím valóságtartal-
mában így is kételkedem. Az igazsághoz közelebb állna,
ha az utolsó elôtti szóban szerepelne egy „n” betû. Mert
úgy éreztem, hogy az alkotóknak a befogadóknál (vagyis
annál, hogy a nézôket mélyebben és változatosabb esz-
közökkel elgondolkodtassák az elhangzottakról) fonto-
sabb volt az, hogy beszélhessenek magukról.

A szinhaz.neten Deres Kornélia vitacikkét közöljük az
előadásról

Mi? Kelemen Kristóf: Miközben ezt a címet olvassák, mi
magukról beszélünk � 
A III. TITÁNium Színházi Szemle Trafó-díjas elôadása
Hol? Trafó klub
Kik? Eke Angéla, Horváth Alexandra, Horváth Márk,

Rétfalvi Tamás, Tarr Judit.
Látvány: Pázmány Virág. Dramaturg: Nagy Orsolya.

Rendezô: Kelemen Kristóf.
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