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Zsótérnak előbb-utóbb
Genet-vel. Rendezései
író életművének ihletése
adódhat munkásságuk n
Mindketten a mélybe tek
művészi ér-telemben
hagyományok álcái mö
emberi működést ér
folyamatok és a szellemi
az ember alatti létmód
kaland kettősségét. Oly
amelyben egymásba foly
a kegyetlenség és az
nincs helye semmifajta
de a teljes amoralitásn
tagadásának sem.

Ezekkel a központi fo
radoxonokkal függ össze
groteszk minőségek a m
sükben morbiditás és kö
és emelkedettség, durva
Szakítanak a hagyomány
bontást azonban a fo
egyéni módjával kapcs
rombolás és építkezés
fonódik náluk a tudatos
az ötletszerűség és e
egyiküktől sem távol, ho
spontaneitás látszatát
érzékelte-tik az artikulá
működés sodró elemi er
erőteljes reflektálást, a
tisztelő gondolatiságot
filozofikus hajlamot).

Szövegv

Zsótér az évad első m
Genet-művet állított szín
először nem érezte sz
felforgassa, ízekre szed
így állítva elő kedvére v
átformálás, minden egy
való hasonítása Zsótér
alap-gesztusa, lényegi
dramaturgiai beavatko
húzásokra szorítkoztak;
közel a felére ku
változatban.

A paravánok lazán eg
jelenetei egy észak-afrik
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előadás, de a második rész túlburjánzó, szimul-
tán történéseit, a sokféle eseményt egymás mel-
lé montírozó jelenetsort megtisztította, leglénye-
gesebb alkotórészeire egyszerűsítette. Egyér-
telműbbé váltak így a mozgásirányok: a gyarmati
háború fordulataira és az élet újrakezdésére tör-
ténő utalások kiiktatódtak a játékból, s a történé-
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találkoznia kellett
ben ugyanis a francia

is felismerhető. Ebből
em egy közös vonása.
intenek - társadalmi és

is; a kulturális
gül felderengő riasztó
zékeltetik: a zsigeri
mozgások feszültségét,
és az istenit kísértő

an világot ábrázolnak,
ik a bűn és a szépség,
ártatlanság, amelyben
morális evidenciának,

ak, a mértékek teljes

rmáló elvvé emelt pa-
, hogy alkotásaikban a
eghatározók: hangüté-
ltőiség, közönségesség
ság és áhítat keveredik.
os színházzal, a forma-

rmateremtés sajátosan
olják egybe. Munkájuk

egyszerre. Egymásba
szerkesztésmód, illetve

setlegesség. (Nem áll
gy az előre eltervezett

keltsék.) Egyszerre
latlanságot, az emberi
ejét, illetve az erre való
z élet érzéki közegét
(azt is mondhatnánk,

áltozat

iskolci bemutatójaként
padra. A rendező most
ükségesnek azt, hogy
je az eredeti szöveget,
aló alapanyagot. (Ez az
es részlet önmagához
korábbi rendezéseinek
kiindulópontja volt.) A
zások többnyire a
a majd ötórás darabot

rtították a miskolci

ymáshoz kapcsolódó
ai gyarmat furcsa vilá-

gát idézik meg. Központi szereplőjük Szaid, aki
szegénysége miatt csak a szomszéd falu leg-
csúnyább nőjét kaphatta feleségül. A fiúnak
nincs elég ereje ahhoz, hogy szeretni tudja csúf
asszonyát, de pénze sincs elég ahhoz, hogy a
bordélyban vigasztalódjon. A kényszerek sodor-
ják tovább: lopni kezd, a börtönöket járja. Nem a
pénzszerzés vágya mozgatja, inkább valami bel-
ső késztetés, hogy szüntelenül szembesüljön a
bűnnel, megmerítkezzen a szennyes idő áramlá-
saiban. A felesége, Leila áhítatosan követi őt eb-
ben az alámerülésben: tolvaj lesz ő is, jobbára
csak a börtönökben találkozik férjével. Szaid
anyját is kiközösíti ezért a falu, csak a halottakkal
perlekedhet vénasszonyi jogaiért. A darab má-
sodik részében a történet hátterében megjelenő
figurák - arabok és európaiak, kurvák és kato-
nák - köré külön eseménysor szerveződik: a
bennszülöttek fellázadnak a telepesek ellen, ki-
tör a harc az arabok és az európaiak között. A
kurvák uralta bizarr béke fokozatosan átfordul a
katonák uralta kaotikus világba, a pusztulás, a
halálon túli lét groteszk képeibe. A bennszülöttek
és a telepesek háborújának történetében Szaid
egyre inkább láthatatlanná válik: először áruló-
ként emlegetik, aztán a legendák groteszk
hősévé stilizálódik. Nincs sehol, sem az életben,
sem a halálban. Csak egy dal őrzi létét.

Az előadás jó érzékkel hagyta el A paravánok
önismétlő, kissé túlírt részeit, de kiiktatott minden
olyan részletet is, amely az algériai háború köz-
vetlen ihletésére utal. Nem hangsúlyosak az eu-
rópai telepesek és az afrikai bennszülöttek
szembenállásának és küzdelmének korhoz kö-
tött mozzanatai, ideológiai és politikai összete-
vői. Ugyanakkor e változatban is fontosak ma-
radnak a faji és etnikai előítéletek, a társadalmi
szerepek keltette feszültségek.

A húzások következtében mintha valami
egyetemesebbről szólna az előadás, mint a da-
rab. A miskolci szövegváltozatban az eredeti mű
felépítésénél világosabb, áttekinthetőbb szerke-
zet született. (Mintha Zsótér épp fordított utat járt
volna be, mint korábbi munkáiban: a konvencio-
nális szerkesztésmódok felbontása helyett Ge-
net túlságosan is laza szerkezetű, gyakran
ötlet-szerűen bonyolódó művéből
egyértelműbb, de némileg hagyományosabb
szerkezetet épített.) Az első rész
mozaikszerűen egymáshoz kapcsolódó
képeinek nagy részét megtartotta az

seket az egyetemessé váló pusztulás morbid ké-
pei uralták el. Összességében valamiféle temati-
kus szerkezet született, mely a nász és a halál
keretébe foglalva a bűn születését, elhatalmaso-
dását, egyetemes romlássá terjeszkedését jele-
nítette meg. Mindezt egy ellentétes irányú moz-
gás ellenpontozza: a tisztesség, az erkölcs, a
törvény határainak áthágásával egyre több
esendő együttérzés, egymásra figyelő ember-
ség jelenik meg a szereplők között. Az egymás
ellen fenekedő totális magányban egyre több jo-
gosultsága lesz a szolidaritásnak, a sorsközös-
ség tudatának. A társadalmi formák felbomlása,
a káosz elhatalmasodása a lét dimenzióinak tá-

gulását is jelenti: a lázadás, a harca szabadság
egyetemesebb esélyét is kínálja.

Tér

A miskolci előadás - Zsótér korábbi gyakorlatá-
val ellentétben - szinte egy az egyben átvette a
szerző színleírását. Érthetőez, hiszen Genet épp
olyan szimultán teret határoz meg darabja szín-
teréül, amilyet korábbi rendezéseihez Zsótér is
teremtett. A paravánok mozgatása, minta tér ta-
golásának, a helyszínváltások jelzésének mód-
szere éppen azt a színházszerűséget hangsú-
lyozza, amely a Zsótér-előadások önironikus,
groteszk keretéül szolgált eddig is. Érdekes lát-
ványt kínáló, áttekinthető, jól funkcionáló térben
játszódik a miskolci előadás. Genet többszintes
díszletelképzelésével ellentétben a rendező
csak kétszintes játékteret használ. A festett
díszlettáblák mozgatásával variálódó alsó szint
mögött a háttérben időnként mozgatható
emelvény jelenik meg, afféle felső szintet
képezve. Finom egymásba játszatásokkal itt
található a börtön, ezen a szinten ítélkezik az
isteni megszállottság múltával hatalmas űrt érző
kádi, és ide sereglenek a halottak is, hogy a
túlvilági létre rácsodálkozva együttérzőn
figyeljék a túlélők alanti bolyongását. Szépek az
áttűnések: a mozgó paravánok mögül
előbukkanó új szereplők jelzik az újabb
szituációkat. Lehetőséget teremt a tér a több
részletet bejátszó, szimultán jelenetépítkezésre
is. Az előadás e pillanatai különösen hatásosak,
kidolgozottak.

Színházi forma

Az előadása megtisztított szerkezethez méltón,
letisztult eszközöket használ. Zsótér mostani
rendezésében nyoma sincs a színházi kifejező-
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eszközök korábbi munkáiban megszokott, sok-
szor zavarba ejtő sokféleségének. Nincsenek
áriák (csak egy zárókórus van), nincsenek emb-
lematikus maszkok, nincsenek pimasz gesztus-
ként színpadra került furcsa kellékek, tárgyak,
nem hangzanak el vendégszövegek, ironikus ki-
szólások. A párhuzamos monológok benyomá-
sát keltő, kihangosított belső beszédet ebben az
előadásban felváltja a valódi dialógus, a szerep-
lők közt megszülető párbeszéd. Azt mondhatjuk,

Zsótér eddigi legtisztább munkája született meg
A paravánokkal.

A produkcióból azonban kitűnik az is, hogy
Genet elsősorban verbális hatásokra, nyelvi lele-
ményekre épülő művének színreállítására szö-
vegcentrikus rendező vállalkozott. A paravánok-
nak hagyományos értelemben nincs cselek-
ménye, nincsenek a történet folyamatában meg-
határozható szituációi, nem szerepeltet szemé-
lyiségként jellemzett figurákat. A többnyire önál-
ló értékű jelenetekben nem az a fontos, amit a
szereplők tesznek (és ahogy ezzel identitásukat,
értékrendjüket jellemzik), hanem az, amit mon

danak. A darabban acselekvéseknél hangsúlyo-
sabbak a cselekvésekre való reagálások. A tár-
sadalmi szerepkörökként vagy az amoralitás ar-
chetípusaiként meghatározott figurák a létükre
való reflektálással fogalmazzák meg önmaguk-
hoz, a másikhoz, illetve a világhoz fűződő viszo-
nyukat - helyzetüket és választásaikat. (Ez a
verbális szólamokat teremtő zeneiség is vonz-
hatta Zsótért Genet művében.)

A darabot rendkívül erőteljes, sajátosan egyé-
ni nyelvhasználat jellemzi. A különféle nyelvi ré-
tegek elegyítéséből bizarr poézissel átszőtt filo-
zofikusság, morbid szóképekké stilizált közön-
ségesség születik. („Legyenek a baszásról ál-
modó haza hatalmas dákója" - mondja a harci
szellemet felszító Főhadnagy. „A szépségem
csak szelence volt, melyben ott ragyogott az iga-
zi ékszer: a kegyetlenség... És ha letoltam a ga-
tyámat, szenvedélyük sugarai aranyszínűvé fes-
tették a seggemet" - mondja élete tanulságait
összegezve az Őrmester.)

A közönség jelenlegi megszokásai, illetve a
jelenkori színpadi konvenciók azonban némileg
leértékelték a verbalitás szerepét a színházban.
Ebből az következik, hogy Genet erőteljes szín-
padi beszédmódját hasonlóképp erőteljes, a
szerző nyelvi értékeit alátámasztó (azzal rokon
szemléletű) színházi fogalmazásmóddal érde-
mes megerősíteni. A paravánok miskolci előadá-
sának jó néhány sajátosan megkomponált rész-
lete jelzi az irányt, amelyet a rendező is
követendőnek tartott, de amelyet mégsem
tudott az egész előadás formáló elvévé tenni.
Talán túlságosan is sok az olyan jelenet,
amelyben a groteszk hatás pusztán a
verbalitásból adódik. Jó néhány ellenpéldát is
idézhetünk azonban. Ilyen mindjárt az indító
kép, melyben Szaid (Kuna Károly) és az Anya
(Horváth Zsuzsa) furcsa beszélgetését
hasonlóképp bizarr koreográfia erősíti fel: az
asszony meggörnyedt testtel tart a fején egy
hatalmas bőröndöt, melynek a tetején egy
magassarkú cipőt egyensúlyoz. A fiú maga is a
bőrönd alá áll, majd testének hajlításával átveszi
a terhet. A groteszkül stilizált játék a bőrönddel
és a cipővel a jelenet további menetét is átszövi.
Talán még erőteljesebb Kadidzsa (Orosz Anna)
halálának megjelenítése. A középen tántorgó
lányhoz újabb és újabb férfiak érkeznek: a pusz-
tulás áldozati ajándékaként ajánlják fel bűneiket,
vétkeiket, kegyetlenségüket és vérszomjas gát-
lástalanságukat. Az egyre gyorsuló ritmusú ölel-
kezések vad haláltánccá fokozódnak. Ez a stili-
záció még erőteljesebbé teszi az Orosz Anna
alakította figura végső kiégettséget és nekivadult
zaklatottságot érzékeltető szövegmondását.

Genet kommentárjaiban az általa elképzelt
előadás legfőbb hatáselemeként a kontrasztot
határozza meg. Szerinte a stilizált színházi tér-
ben minduntalan valóságos tárgyaknak kell
megjelenniük. Így a stilizációt a konkrét elemek,

Varjú Olga (Leila) és Kuna Károly (Szaid)
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a valóságosságot az áttételes megoldások te-
szik idézőjelbe. Ezzel a kettősséggel Zsótér is él
előadásában, de nem teremt használatukkal va-
lódi kontrasztot. A prostituált kezébe adja a kötő-
tűt, de az a valóságos eszközzel pusztán stilizált
fogpiszkálást végez. Kapát ad a munkások ke-
zébe, de a szerszám megkoreografált, ritmusos
mozgatása elfedi a tárgy színházi közegben ide-
genszerűnek ható jelenlétét. Az előadás a ha-
sonló megoldások következtében egészében a
stilizáltság irányába mozdult el. (Valóságosság
és jelzésszerűség Genet megkívánta kettőssé-
géből az utóbbi erősödött fel.) Ezzel a rendező
épp korábbi előadásainak legfőbb hatáselemét
gyengítette. Zsótér előző munkáinak stilizált
színházi közegében ugyanis mindig lenyűgöző-
en valóságos emberi indulatok jelentek meg; fe-
szélyező szenvedélyek, szembesülésre késztető
emberi küszködések. A mostani bemutató
azonban ebben a rétegben kevesebb erőt mutat
fel. Hiányérzetünk talán a színészi játékmódból
adódik.

Színészek

A bemutatóhoz Zsótér rendelkezésére állt a tel-
jes miskolci színészgárda. Nemcsak a szemléle-
téhez és munkamódszeréhez hozzáedződött
színészekkel dolgozott, hanem hasonló előélet-
tel nem rendelkező társulati tagok is részt vettek
a munkában. Ebből adódik a színészi játékstílus
eklektikussága.

A produkció közreműködőinek ugyanis nem
volt módjuk rá, hogy különféle stúdiumokon kí-
sérletezzék ki a darabhoz illő szokatlan játékmó-
dot, azt a színházi nyelvet, amellyel megközelít-
hető, megszólaltatható Genet bizarr világa,
megteremthető egy egyéni ízekkel átszőtt, még-is
egységesnek ható játékmód. A rendelkezésre álló
három hét alatt (a produkció a miskolci szín-
házépület átalakítása alatt született) jobbára
csak készen hozott színészi karaktereknek a já-
tékba való illesztésére volt lehetőség. (A formai
előtanulmányok hiányát jelzi a dikció is. A sze-
replők többsége érzi, hogy másképp kell meg-
szólalnia, mint egy hagyományosabb színjáték-
ban. Van, aki emeltebb hangon beszél, van, aki a
deklamálás ironizálásával kísérletezik, és van-
nak néhányan, akiknek egészen sajátos, egyéni
az artikulációjuk.)

A rendkívül népes szereplőgárdából néhány
színész teljesítménye emelkedik ki. Figyelmet
kelt mindenekelőtt Varjú Olga finom árnyalatok-
kal építkező, érzékeny Leila-alakítása. Rebbenő
törékenység, megalázottságából erőt merítő szí-
vósság, a bűnbe és a mocsokba alámerülő, be-
vallhatatlan szerelmes rajongás, az áhítatos pil-
lanatok illúzióiért megszenvedő hűség jellemzi a
figurát. Jó Orosz Anna kíméletlenséget és csaló-
dottságot, gyengédséget és kegyetlenséget

Jelenet A paravánokból
(Jármay György felvételei)

egyesítő Kadidzsa-alakítása. Érdekes Horváth
Zsuzsa tört fájdalmat és alig észrevehető meg-
vetést elegyítő Anya-figurája. Jó Benedek Gyula
érdes humorú Őrmestere és Honti György pöffe-
teg Blankensee-je. Kuna Károly hajlott tartásá-
val, izgága mozgásával jellemzi a főszereplőt,
Szaidot, de most mintha kevesebb energiát és
kevesebb belső hitet kölcsönözne alakjának,
mint a korábbi Zsótér-előadásokban.

Erdekes, számos részletében vonzo előadás
született Miskolcon. De a kivételes élmény, me-
lyet író és rendező szerencsés találkozása ígért,
elmaradt.
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