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HALLÓ! VAN ITT VALAKI?
NOVÁK ESZTER RENDEZÉSEIRŐL

ezdjük egy képpel. Három cigaretta parázslik
a sötétben, a leeresztett vasfüggöny előtt. A
nyitány, a Cápadal már elhangzott, tehát tud-
nunk kéne, hoI vagyunk. A cigarettákat el-
szívják (szép hosszú snitt), majd ezek a sötét
és füstös alakok nekilátnak feltolni a

vasfüggönyt, amely közben valamiféle
fémredőnnyé változott. Mindannyian arccal a
nézőtér felé állnak, kezük a fejük felett, tartják a
vasat. „Halló! Van itt valaki?"

A színházi (meg)nyitottság fenti önreflektív képi
mozzanata, mondjuk, a színpadi kommunikáció pa-
neljeit világítja meg. Olyan kukucskáló színházba
érkeztünk, ahol nemhogy átlátszó a negyedik fal, de
a színészek maguk emelik fel előttünk, hogy az
előadás során folyamatosan éreztessék a maguk és
a néző szerepének működését. Ha már ez a színház
építészeti adottságaiból fakadóan voyeurségre
kényszerít, az önreflektivitás legalább tudatosítja az
ilyen nézői szerep enyhe morális tisztátalanságát, s
így felfedi, hogy a leskelődésből fakadó bűntudatot
csak kritikai laudációkban lehet levezekelni. Mond-
juk ki: a befogadói hagyomány azt tartja rossz szín-
háznak, ahol nincs mit meglesni, ahol nem történik
semmi.

Novák Eszter színházában a néző nem leselkedik,
hanem Iát, s így rendezéseitől a kritikafolyamatosan
provokált helyzetben érzi magát. A bőséges sajtó-
anyag ennek megfelelően erőteljesen polarizált. A
visszatérő premisszák: a rendezőnő fiatalsága és a
mestere nyújtotta biztos alkotói közeg. Legtöbben e
kettősségre vezetik vissza értelmezésüket, amely a
merészséget jelöli meg elsődleges értékteremtő ka-
tegóriaként.1 Novák Eszter hat rendezése az Új
Szín-házban következetes és már méretes korpusz,
melyen követni lehet egyrészt a jelen színházi
közegé-nek jelképzési technikáit, másrészt a
művekben rejlő - számunkra most fontosabbnak
tűnő s ezért az elemzés gerincét képező -
értelmezési provokációt, amely rendre a színpadi
rendezői szerzőség, az újra-nézés és a női olvasat
definícióira kérdez rá.

A szerzőségről
és a textuális függőségről

Novák Eszter rettegett darabátíró hírében áll,
pedig nem tesz mást, csak következetesen él a
színházi szakma mesterségbeli előjogaival. Radiká-
lisan fogalmazva: a teátrális megnyilvánulás
verbalitása a látványdramaturgia függő része, és
nem fordítva. Ha egy kritikus vagy néző egy előadá-

1 A Novák Eszter rendezéseit meghatározó
stílusjegyeket a kritika egyértelműen felismerhetőnek
és megkülönböztethetőnek ítéli, megnevezésére
azonban metaforikus szerkezeteket használ. Így
beszél személyességről (Perényi Balázs, Ellenfény,
1998/3.); másságról (Sándor L. István, Színház,
1998/5.) stb.

son számon kéri az eredeti szerző szövegének vagy
„szellemének" követését-s ezt tenni természetesen
minden joga megvan -, akkor tisztában kell lennie
azzal, hogy az előadástól elvitatja az autonóm mű-
alkotás státusát. Természetesen vannak előadások,
amelyek egyáltalán nem is céloznak semmiféle au-
tonómiát, megmaradnak a (jó esetben) korrekt il-
lusztrálásnál. A Novák Eszter által rendezőként
jegyzett előadások azonban nem ilyenek. Ha pedig
a színházi előadásnak mint művészi megnyilvánulási
formának megadjuk az esztétikai autonómia ezen
lehetőségét, akkor az így létrejövő műalkotáshoz
tartozó szerző-funkciót a rendezőnek kell tulajdoní-
tanunk. A szöveg (amely éppenséggel klasszikus
dráma is lehet) éppúgy a létrejövő komplex mű
alkotóelemévé válik, mint, mondjuk, a színházi tér
kialakítása vagy a színészi játék; s a szöveghez
fűződő eredeti szerzői autoritásnak nincs sokkal
nagyobb szerepe, minta téralakítás lehetőségeit meg-
határozó színházépület architektúrájának vagy épp a
társulat összetételének.

A fent jelzett nézői-kritikusi magatartás általában
olyan előfeltevésekből indul ki, hogy az adott
klasszikussal a színrevitel során bizonyos dolgokat
meg szabad tenni, más dolgokat azonban nem. Az
ilyen ítéletek általában egy hagyományra, egy kon-
szenzusra vezetik vissza legitimitásukat, s az elő-
adást kizárólag az előzetesen ismert, klasszikus mű-
höz (pontosabban arról kialakított képzetükhöz) ké-
pest hajlandók értékelni. Természetesen ez az ítélet
is rendelkezik valamelyes érvényességgel; körülbelül
annyival, mintha a képzőművészeti alkotások
értékelésénél arra a szempontra szorítkoznánk, hogy
az adott mű hasonlít-e s milyen mértékben ábrázolt
tárgyához.

A klasszikussá válás mozzanata sajátos parado-
xont tartalmaz.2 Mint a kanonizálódás szélsőséges
változata, természetesen együtt jár az értelmezés
sémáinak bizonyos rögzülésével. Ugyanakkor ah-
hoz, hogy kivívja a klasszikussá váláshoz szükséges
tekintélyt, a műnek elég hosszú ideig az élő hagyo-
mányban kell maradnia, s ezt a változó befogadói
elvárások közepette nem érheti el másképp, mint
nagyfokú nyitottsággal. A nyitottság az olvasás so-
rán képzelőtevékenységünk aktivizálására ösztön-
ző, kitöltendő üres helyek bőségét jelenti,3 míg a
klasszikussá válás az üres helyek kitöltésének se-
matizálásával, az értelmezési lehetőségek behatáro-
lásával jár, noha a klasszikus „alvó potenciálként"
továbbra is tartalmazza az igazi újrafelfedezés esé-
lyét. Ez a folyamat akár tévhitek közhelyesüléséig is

2 Vö. P. Pavis: Az elméletről..., Theatron, 1998. ősz.
53-65.
3 A terminológiát Iser nyomán használom. I. W. Iser:
The Act of Reading, The Theory of Aesthetic Response.
J. Hopkins Univ. Press, Baltimore & London, 1978.
180-203. (Részletei magyarul: W. I.: Az olvasás aktu-
sa. In: Testes könyv. Szeged, 1996. 241-265. Ford.:
Hárs Endre.)

elvezethet: aki jól megtanulja, mit illik gondolni egy
klasszikusról, az elég nehezen veszi észre, amikor
Bánk bán másodjára is elhajtja a körülötte serteper-
télő Tiborcot, mert éppen Melindát tenné helyre az
ország ügyei helyett.

Ilyenformán a kellően szocializált néző-kritikus azt
várja a klasszikus mű színrevitelétől, hogy „ér-
telmezzen"; azaz - az érvényben lévő sémák között
válogatva - kitöltse az üres helyeket; tehát csök-
kentse vagy küszöbölje ki a nyitottságot; végezze el
helyette a képzelőtevékenység munkáját. Nyerjen ki
és mutasson fel egyetlen jelentést a lehetséges
végtelen számú közül, s szorítsa homályba a többit.
Hozza meg a néző helyett a döntést, hogy Hamlet
őrülete mennyiben igazi és mennyiben mímelt, s
hogy anyja mennyire bűnös gyilkosságban és
mennyire paráznaságban. Ennek az elvárásnak - a
jelen elméleti konstrukció keretein belül - kétféle-
képpen lehet nem megfelelni. Az üres helyek radi-
kálisan újszerű kitöltésével egyfelől, s másfelől
olyan rendezéssel, amely nem az üres helyek kitöl-
tésében, hanem fenntartásukban vagy saját, auto-
nóm üres helyeinek létrehozásában érdekelt. Azt
mondhatnánk (kicsit aforizmatikusan), az első
avantgárd program, a második posztmodernnek
nevezhető, s ez Novák Eszter esete.

Novák Eszter szövegstruktúrát is átalakító dra-
maturgiai fogásai4 alapjában kétfélék, és közös tö-
rekvésük - jelenleg - az előadás nyitottságának
növelésére irányul5. Az egyik eljárása szöveg ritmu-
sát módosítja. A klasszikus írás ritmusa a monoló-
gok és a dialógusok koronként változó arányaiból
épül fel. Novák Eszter, ha gyorsítani akar, a mono-
lógokból dialógusokat vág, mint az Üdlak hármas úti
jelenetében, ahol a Kalmár, a Fejedelem, a Tudós
egymásra következő, külön, hosszú szavalatából
mozgalmas, verekedős kép alakul ki, még inkább
kiemelve Csongor álomkóros tehetetlenségét.
Ugyanilyen ritmusgyorsítással6 jár a Koldusopera

kezdőjelenet-cseréje, mikor is a koldusruhatár fel-
leltározása helyett az istállóbeli esküvő nyitja a da-
rabot, s a megváltoztatott dramaturgiai helyzet óha-

4 A színháztörténés jelenbéli rákfenéje, hogy az alkotói
copyright az egyszerűség kedvéért a rendezőt illeti.
Még ha a társulat egésze vagy a dramaturg személye
megjelenik is a plakátokon, a mediális rövidítések a
rendezőt teszik jelölőnek. Bármennyire aktív alkotó
szerepet vállal a dramaturg Kárpáti Péter, az elemzés
szempontjából irreleváns marad. Bármennyire sajáto-
san inspiráló is kettőjük közös munkája, s bármekkora
ebben a folyamatban az író Kárpáti dramaturgiai tevé-
kenysége, s azt bármilyen nagyra értékeljük is, a létre-
jött előadás kizárólagos copyrightja Novák Esztert illeti
meg. Szokásjog, hagyomány ez is.
5 A kortárs reprezentáció nyitottságáról Kékesi Kun
Árpád publikált tanulmányt a Szinház 1997/7. szá-
mában.
6 Lásd: Nánay István: Holdvilágos Üdlak. Szinház

1994/12. 25.
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tatlanul a spontán emberi - és nem a mesterséges
társadalmi - viszonyok közegét emeli ki.

A klasszikus monológok a ritmuslassításon kívül a
drámai beszéd fiktív irányultságán is változtattak,
hiszen többé-kevésbé direkt formában a befogadó
nézőhöz szóltak ki a szövegből. A szöveg szerzője
egyszerűsítette a színpadi kommunikációt: nem
Phaedra beszél Hippolütoszhoz, vagyis egyik szí-
nész a másikhoz, hanem Phaedra beszél magában,
s az ilyen csonka kommunikációs formák a színházi
gyakorlatban a néző - ez esetben jelöletlen, tehát
indirekt - megszólítását eredményezik. Novák Esz-
ter a megszüntetett ritmusképző monológok tagoló,
lassító szerepét a betétdalokra ruházza át. Ezért
énekli Mirigy (Csomós Mari) Eisemann Holdvilágos
éjszakán-ját Vörösmarty közepette, vagy Ledér
(Tóth Ildikó) a pesti kuplét. Ezért (is) keringőzik a
Tréfában Mollfels Liddyvel, ezért énekelteti meg az
Iskolamester - „Szép jó reggelt kívánok az osztály-
nak" - néző-osztályát. Brecht-Gay dramaturgiája
pedig eleve erre épül.

A jelenetátszabdalások a megváltozott ritmus
előhívta jelentésmódosuláson kívül a megértés le-
hetőségeit is változtatják. A klasszikusok újrajátszá-
sában persze folyamatosan jelen van a szöveghez
kötődő játékhagyomány, akkor is, ha a rendező
mindentől független interpretációval közelítene: a
befogadói szokás mára színház kapujában konven-
cióiba burkolódzik. Vegyük csak a Szép Ernő-olva-
satokat. A Patikában Balogh Kálmán fantasztikus
látomása a köréje sereglett nőkről a darab lezárásá-
hoz vezet: Ladányban elérhetetlen a keresett bol-
dogság, Kálmán továbbra is elvágyódik képeslap-
hölgyek és korzólányok után. Novák Eszternél ez a
jelenet álommá változik, és előbbre, a második fel-
vonásba kerül. Ebből az álomból riasztja fel Kálmánt
a fájós fogú Patikusné jajgatása, s így nemcsak az

asszony lerohanása kap remek motivációt (Kálmán
számára a valódi nő felbukkanása mintegy az álom

folytatását jelenti), de a darab végére nyitott jelenet,
a szépséges Katibogár-kettős kerül.

Nováknak van még ilyen lényegi beírás-átszab-
dalása, többek közt a Koldusopera akasztás előtti
jelenete, melyet egy áramszünettel az elviselhetőség
határáig lelassít. Nem szólhatnak a Westminster
harangjai, a fényszórók kicsapták a biztosítékot, így
Macheath életének utolsó órájában gyakorlatilag
megáll az idő, legalábbis az idő jelzése. Novák
Eszter beírása (Brechttel szemben) időt ad
Macnek, hogy várja a halált, rettegjen, reméljen, s
hogy elszámolván életével, s ugyanakkor időt ad a
színházolvasó-rak, hogy a látottakkal
párhuzamosan lefuttassa a

Csomós Mari (Mirigy), Horváth Virgil (Csongor)
és Szalay Mariann (Tünde) (Korniss Péter
felvétele)

Brecht-hagyomány kanonikus megoldásait - s ha
ilyen nem lenne, saját klasszikus drámatörténeti
tapasztalatát -, s felismerje: más történik.

A dramaturgiai struktúra átalakításának másik
jelentős - ismét nem állítom, hogy ú j - metódusa a
szerepek és a hozzájuk tartozó szövegek megkeve-
rése. Novák Eszter az azonosság primer bizonyos-
ságát veszi el tőlünk, amikor az Űdlakban Mirigy
utasítására Kurrah Balga alakját veszi fel, hogy fél-
revezesse Csongort. Kurrah-Balgát Schlanger And-
rás, az eredeti Balga játssza, Kurrah sapkájával je-
lezve átalakulását, azaz éppen a fordítottja történik
annak, mint amit a bevett színházi hagyományok
alapján várnánk. Ugyanebben a darabban Mirigy
mondja el az Éj monológját (a kevés meghagyott
monológ egyikét), ekként teljesítve be az előadás-
ban eddig is elfoglalt irányító-vezető szerepét. S
mivel a monológ kintről-fentről bejátszott magnó-
felvételről indul, s csak később csatlakozik hozzá
Csomós Mari saját élő hangján a színpadon, a kép
metonimikusan az Éj s ezáltal Mirigy mindenek-
feletti uralmát mutatja.

A szerepkeveredések technikája a Grabbe-darab
előadás-átiratában tobzódik igazán: ugyanaz a szí-
nész (Magyar Attila) kapja az Ördög és Mollfels
figuráját, és így a fregoliszerep-asszociációk a da-
rabban egyébként is mélyen meglévő iróniát gazda-

Takács Katalin (Patikusné) és Magyar Attila
(Balogh Kálmán) a Patikában (Koncz Zsuzsa
felvétele)
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gítják. Azonos testet ölt (Fazekas Istvá-
nét) Tobias, Wernthal gróf, a Kovács,
egy szolga a kastélyban és az egyik
természettudós. A huszonegy szerep
nyolc színészre jut. Egy színészé (Hor-
váth Csaba) Mordax grófja és
Gottliebchen szerepe, ez utóbbit viszont
megosztja az előadás idegenvezetőjével
(Nagy Mari). Ez a páros szerep
kiemelkedően megoldott dramaturgiai
munka, azonkívül számunkra remek
példát szolgáltat arra, mennyire könnyű
megbolygatni a szerzőség au-
tonómiájának hipotetikus egységét. A
rendező-szerző megmutatott értelmezési
folyamata az előadás előtti társulati
döntéskényszerek függvénye.

Gottliebchen figurája kezdetben
Horváth Csabáé. Ő öltözik rövidnad-
rágba, ő fogja apja kezét, vagyis a szí-
nészek saját kommunikációs rendsze-
rükben őt tekintik a tanulni vágyó pa-
rasztfiúnak. Amikor a nézőkísérő - aki
Nagy Mariként, Nagy Mari nevű hostesst
játszva sokaknak bemutatkozik az este
kezdetén, s mivel a nézőket kíséri,
inkább a nézők, minta színészek oldalán
áll - hirtelen Gottliebchenként bekerül az
előadásba, a játékosok közegében
azonnal Gottliebchenként működik. Ettől
a szereptől csak a szín-padi személy
halála árán szabadulhat. Novák
Eszternek sikerül megfogalmaznia a
szerep Pirandello ihlette au-
tonómiáját: a szerep azé, aki felveszi. A
szöveg autonómiájának felszámolása a
rögzített játékstílusok és a megírt szerepek (egy
szerep - egy színész) autonómiájának felszámolását
hozza magával.7

Novák Eszter fenti megoldásaiban a színpadi ala-
kok színészcseréi a kényelmes azonosítási techni-
kákat s ezáltal a befogadási szokások mechanizmu-
sait és automatizmusait ássák alá. Mindkét, tehát a
ritmust és az azonosulást érintő rendező-szerzői
beavatkozás is úgy teszi zárójelbe a textus történeti
értelmezéseit, hogy folyamatosan épít ismeretükre.
Vörösmartyról alkotott tudás nélkül az Üdlak tün-
dérmesék iránti vágya emészthetetlen lenne. Ha
nem ismert Brecht Tartuffe-koreográfiás Koldus-
opera-befejezése, attól még magával ragadó hatást
érhet el az akasztási jelenet erős képisége. De mivel
a brechti cinkos Moliére-kacsintást Novák Eszter
visszautasítja, nála hiába jön fanfárokkal a király(nő)
(lovas)futárja, Mac szövege a „Megmenekültem,
megmenekültem! Ó, hisz tudtam én: sose félj vad
vésztől, segítség jön az égből"8 helyett egyszerű
„nem" lesz. Ot akasztott hulla lóg a zsinórpadlásról,

7 Lásd E. D. Hirsch: A szerző védelmében. In: A herme-
neutika elmélete II. Szeged, 1987. 407-430. 8 Vas
István fordítása.

Jelenet a kecskeméti Ahogy tetszik-ből (Vajda
Péter felvétele)

s az egyik, Penge Mackie (Cserhalmi György) el-
énekli az ide helyezett Második koldus finálét. Erős
rendező-szerzői megoldás még egyet csavarni az
idézéslánc jelentésén: a XVII. századi moliére-i zár-
lat, a királyi hatalom képében jelentkező deus ex
machina mára klasszikus komédia szabályai szerint
is lehetetlen dramaturgiai helyzetbe ágyazódott.
Számos rendezés játszatta el a moliére-i szöveg
másik (?), eredeti (?) értelmezését nem verbális
eszközökkel, mikor is a hatalommal összefonódott
Tartuffe az érkező katonákkal Orgont viteti el. Brecht
történetmondó epikus technikája távolságtartóan
beidézte a cour royale-t, de ebben a rendezésben
Novák Eszter mindezt brutálisan és egyszerűen
megszüntette. Jöhet a királynő amnesztiája, Mac
lógni akar a kötélen.

A bármiféle kirekesztő és hierarchikus autoritást
elvető, előítélet nélküli, megértő és elfogadó attitűd a
színpadon megszólaló szöveg sajátos nyelvi ré-
tegződésében is markánsan jelen van. Novák Eszter
szerző-rendezőként általában megtartja a szöveg

stiláris közegét; hangsúlyozottan érin-
tetlenül hagyja Vörösmarty, García Lorca,
Beaumarchais nyelvi bonyolultságát,
archaikusságát. Mindazt, ami
klasszikusként olvastatja őket. Nyil-
vánvalóan mély tiszteletet tanúsít a
színpadi szerzők kanonikus nyelvi
megoldásai iránt, ez is magyarázhatja,
miként marad meg Vörösmarty „dám
pemét"-je9, de ebben a megőrzési ak-
tusban jelen van az a szándék ís, mely a
kommunikáció öregedési folyamatát
rögzíti: a szavak elvesztik értő befoga-
dóikat. Novák ugyanakkor rendező-
szerzőként egyrészt jelentősen átalakítja
a szöveg szerkezetét, másrészt - s ez is
a kortárs színház közösnek tekinthető
munkamódszere - invenciózusan
felhasználja, rögzíti a próbafolyamatok
alatt létrejött verbális és gesztikus
improvizációt. E helyzetgyakorlatok
elementáris erejét őrzik a vicces vagy
durva kiszólások, ekként káromkodja el
magát Figaro, és kurvaéletezik a gróf.
Több következménnyel jár, amikor a
rendező-szerző egy jelenet
megmozgatásakor ürességet (például
motiválatlanságot, ritmuszavart) érzékel,
s azt üres helynek tekintve kitölti, mintegy
a dráma szerzője helyett, akár „ellenére".
A Figaro házassága éjszakai
jelenetsorainak kezdetén Cherubin a
sötétben a Suzanne-nak nézett Grófné
helyett a grófot csókolja meg, aki az

apród helyett az éppen odaérő Figarót
vágja pofon.

„Na mi van kispofám? Bezárt a puszibolt?"10 -
mordul fel a gróf.

Novák Eszter zsonglőrködik az értelmezés labdá-
ival; bajban is van az a kritikus, aki az egyértelmű
útmutatást, a rendező-szerző kibogozható olvasatát
keresi. Novák megőrzi a szöveg értelmezői sokrétű-
ségét, vagy - gyakrabban - ő maga teremt üres
interpretációs színpadi helyzeteket, s e beírások
kiemelten mesterséges jellege tovább tágítja a be-
fogadás lehetőségeit. Nézzük Beaumarchais-t. A
szerző grófja a szokásos másodvonalbeli, halovány
karakterjegyekkel megrajzolt figura: a féltékeny
szoknyapecér unalomig ismert típusa. Novák Eszter
egyetlen szó betoldásával ostoba, fallokrata hólya-
got csinál belőle. Ez a gróf brutális, s hogy a látvány-
dramaturgia kellően felhívja rá a figyelmet, a Grófné
és Suzanne először mostmutasdmeg-játékkal hozza
e tényt Cherubin tudomására. Az előadás folyamán
ettől kezdve elég csak a játék megfejtésének testjelét
mutatni, s a be nem avatott gróf indulatának értel-

9 Erről beszél Kárpáti Péter a Magyar Nemzetben,
1995. szeptember 21-én.
10 A forrás itt Cserhalmi György közvetítésével Bere-
ményi Géza.
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mezése a félelem mellett a szánalom, a sajnálat, a
kirekesztettség, a nevetségesség színeit is megje-
leníti.

A fentihez hasonló dramaturgiai attitűd termé-
szetesen nem szokatlan a kortárs színházi gyakor-
latban, a klasszikusok átírása, bizony, már begya-
korlott technika lett. A Novák Eszter-rendezések
szerzői értéke az önértéknek tekintett nóvum helyett
abban rejlik, ahogy új módon emeli a hagyományba
mind az ismert, mind a fellelt szerzői szövegeket; egy
olyan hagyományba, amely rögzített tudás helyett a
megismerés állandóan változó folyamatát részesíti
előnyben. A Novák-bemutatók kritikai reflexiói
eljutnak az ilyen rendező-szerzői elkülönbözés
felismeréséig, és javasolják az előadott művek cí-
mének megváltoztatását,11 Csongor és Tünde helyett
legyen Üdlak, Figaro házassága helyett Egy őrült

nap, vagyis főcímek helyett szerepeljenek az alcímek.
Az érvelések szerint ezt még elviselné a befogadói
közeg, pedig a hiteles jelölés a darab címét tartaná
meg, s az átdolgozásra utalva társ-szerzőket tüntetne
fel.12

Az újranézésről

Amennyiben a rendező szerzővé válik, szövegalakí-
tási gyakorlata számos, színházban még alig körvo-
nalazott jelenséget hoz magával. A színházelméleti
hagyomány szerint a színházi olvasatban rejlő esz-
tétikai élmény csakis az első, vagyis az egyetlen
olvasat alkalmából jöhet létre. A klasszikus drama-
turgiák évszázadok óta az összefüggések azonnali
megvilágítását szorgalmazzák, legyen szó akár az
arisztotelészi hármas egység egyszerű cselekmé-
nyéről vagy arról a pisztolyról, amely már az első
felvonásban felbukkan, hogy az utolsóban végre
elsülhessen. A dramaturgiák éppen az első és egyet-
len befogadásra építve írták elő a szoros logikai
kapcsolódásokat, a kauzális logika merev időrend-
jének megőrzését. Az azonnali könnyebb megértés
érdekében a darabok történeti idejének linearitása a
befogadás előrehaladó idejét imitálta, akkor is, ami-
kor a szöveg múltjában lejátszódott esemény volt a
szituációváltás mozgatója. A klasszikus „utánzás"

11 Nánay István: Holdvilágos Üdlak. Színház, 1994/12.
24-27.; Molnár Gál Péter: Beaumarchais-csasztuska.
Népszabadság, 1997. február 10.; Györffy Miklós: Egy
őrült nap. Magyar Nemzet, 1997. február 18.
12 Brechten nem kérjük számon sem Gayt, sem Villont,
hiszen „amikor egy vezető német kritikus plágiumról
beszélt, Brecht hűvösen megjegyezte: az irodalomban
éppúgy nem ismeri el a magántulajdont, minta gazda-
ságban" - idézi Arthur Koestler: A láthatatlan írás.
Osiris, 1997. 43. Miért kérnénk mi számon bárkin is
Brechtet? Bár 1998-ban furcsa fintorként Brecht kiadó-
ja éppen ezt teszi: posztumusz kéri számon Brechtet
Heiner Mülleren a Germania 3-Gespenster am toten
Mann szövegében előforduló jelöletlen idézetért.

és a romantikus „kifejezés"13 a realista színház
„megmutatás"-eszméjébe torkollott, s az Artaud utáni
értelmező rendezői munkák ettől a bizonyosságtól
eltávolodva a játék többértelmű lehetőségét
keresték, egyebek mellett az időkoordináták össze-
kuszálásában. Novák Eszter olyan színpadi építke-
zéssel kísérletezik, amely éppen a tényleges játék-
idő, a darab történeti ideje és a befogadás mitikus
ideje14 közti viszonyra kérdez rá, s így a néző részé-
ről a színházi újraolvasás stratégiáját igényli.

Az újraolvasás színházi megfelelője az újranézés.
Irodalmi szöveg esetén a hermeneutikai tapasztalat
tárgya (az „esztétikai tárgy") változik ugyan az újra-
olvasások során (minthogy maga a tapasztaló szub-
jektum változik), de az irodalmi szöveg fizikai érte-
lemben mégiscsak változatlan marad.15 A színházi
újranézés tárgya azonban az alkotó tényezők esetle-
gességéből kifolyólag fizikai megjelenésében is es-
téről estére változik, s ez kérdésessé is tenné e
kategória mechanikus alkalmazását. A verbális és
vizuális dramaturgia zsúfoltsága, a gazdag inter-
textuális és intergesztuális háló, a színházi élmény
realitásképének ironikus idézőjelbe helyezése, a né-
ző-befogadó-olvasó naiv gondolati passzivitásának

13 Wimsatt-Beardley: Az intencionalitás téveszméje. l
n: A modern irodalomtudomány kialakulása-

szöveggyűjtemény. Osiris, 1998. 369.
Anne Ubersfeld: Lire le Théâtre. Ed. Sociales, 1980.

187-197.
15 Az alapvitáról lásd E. D. Hirsch: A Szerző védelmé-
ben. In: A hermeneutika elmélete IV. Szeged, 1987.
407-430. (Ford. Kiss Anikó.); H. R. Jauss: A költői
szöveg az olvasás horizontváltásában. In: H.R.J.: Re-
cepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi

hermeneutika. Osiris, 1997. 320-372. (Ford. Kulcsár-
Szabó Zoltán)

Lázár Katalin (Cselédasszony) és Tóth Ildikó
(Menyasszony) a Vérnászban

megszüntetése mindig igényli a többszörös újrané-
zést.

Az olvasás, így a színházolvasás is időbeli folya-
mat.16 A nézés ideje speciális idő, hiszen hosszúsá-
ga és tagolása diktatórikus; az előadást nem lehet
felfüggeszteni, benne önkényesen előre- vagy
visszaugrani, egy-egy részletnek más forrásban
utánanézni, mint könyvolvasáskor. A szövegben
adott az újraolvasás lehetősége, de „tisztán orális-
aurális szituációban"17 mi segít a visszalapozásban?
És ha már rászántuk magunkat az elkerülhetetlen
újraolvasásra, mi segíthet a tájékozódásban, amikor
az újranézés fázisai között hetek telnek el?

Novák Eszter mise en scéne-jeiben az újranézést
emlékeztetők18 segítik. Ezek olyan elemek (tárgyak
és szövegbetétek), melyek az előadás vagy csak
képi, vagy csak verbális szintjéhez tartoznak, tehát a
darabbeli kohézió szempontjából (amennyiben van
ilyen egyáltalán) létezésük indokolatlannak,
szervetlennek, a Mukařovsky-féle értelemben
szándékolatlannak,19 következésképp zavarónak
tűnik. Ez a disszonáns érzés persze nem ingathatja
meg a kialakult kohéziót, nem viheti félre az előadás

16 Matei Calinescu: Olvasás és újraolvasás: A megértés
térbeli és időbeli modelljei. Literatura, 1991/1. 2-3.
Ford. Kappanyos A.)

M. Calinescu. 2.
18 A barthes-i terminológiát használva a studium szö-
vetéből ezek punctumként emelkednek ki.
19 Jan Mukařovsky: Szándékoltság és szándékolatlan-
ság a művészetben. In: Bojtár E. (szerk): Struktúra,
jelentés, érték. Akadémiai, 1988. 158-185.
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egészét. Ilyen emlékeztetőnek tűnik nekem például
az Üdlakban az a műbőr táska, melyet az ördögfiak
rókaként, Mirigy lánya Ledérként hajszolnak. Ilyen a
Vérnászban az Anya állandóan színen lévő széke.
Ilyen a Figaro díszletében az előtérben guruló ke-
rekes létra. Ilyen a már idézett játéka gróf „brutális"
jelzőjével. Ilyen a Tréfában Marika egész szerepe
vagy Mollfels padlizsán vízipisztolya.20 Ilyenek az
anakronisztikus fényképezőgépek (Figaro, Koldus-
opera, Vérnász, Tréfa),21 a biciklik (Vérnász, Koldus-
opera).

A klasszikus dramaturgiában a Novák-féle szín-
padi emlékeztetők ősei a szöveg szintjén alkalma-
zott retorikai emlékeztető alakzatok volnának - ha
nagyon nyomoznánk utánuk. A görög tragédiák ál-
landó jelzői, a reneszánsz komédiák elcserélhető és
elcserélendő tárgyai, a polgári színjátékban a nyelvi
stílusfordulatok sajátosságai - ezt Cocteau A ret-
tenetes gyerekekben a „hihetetlen" szóval már ki is
gúnyolta. Nováknál az emlékeztetők azonban
mindig a köznapitól eltérő megjelenést vagy hasz-
nálatot implikálnak.

De mire is emlékeztetnek ezek a relikviák? Egy-
részt az idő tagolására (hiszen a szövegben rejlő, az
előadásétól eltérő hagyományos jelenetváltások
már ritkán segítenek a temporális tájékozódásban),
mondhatjuk, egyfajta könyvjelzők vagy lapszámok a
vizuális memória számára. Másrészt egylövetű
fegyverek,22 hiszen a relikviák furcsasága legtöbb-
ször bizarr helyzetükben, alakjukban rejlik, és a
visszafordíthatatlan olvasási-nézési idő hagyomá-
nyára számítva biztos, hogy meglepetést csak az
első olvasatban keltenek, így a második és n-edik
olvasatban észrevétlenül strukturálják a figyelmet,
miközben átterelik a nézett szöveg többi elemére.
Mondjuk, a mélyebb értelemre.

A Tréfa kínálja legprovokatívabban az újranézés-
ben rejlő esztétikai norma-képződést.23 Az emlékez-
tető-tagoló elemek itt legnyilvánvalóbban vizualizált
szóvicc formájában jelennek meg. Novák Eszter a
színházijel-képzés folyamatában él azzal a lehető-
séggel, hogy - színházban szokatlan, de kabaréban
hétköznapi - metanyelvi gesztusokkal rámutathat a
jel és jelölője közötti önkényes viszonyra, s a

20 A Patika- és a Vérnász-előadás megoldásai hagyo-
mányosabb kereteket jelöltek ki.
21 A színpadon az előadás során készített fénykép
mindig idézi az egyszeri színházi pillanat rögzítésének
kísérletét. Erről is szólna R. Barthes: Világoskamra.
Európa, 1985. (French Magda fordítása.) című
elmélkedése.
22 A tényleges fegyverekről is essen akkor szó: Novák
Eszter ismételten használja a lövés figyelemfelkeltő és
tagoló szerepét. A színházban eldördülő pisztoly bizto-
san felébreszti a nézőt és esetlegesen lankadó figyel-
mét, s emlékeztetőt helyez fontos megoldások elé. A
Figaroban a repülősó, a Tréfában a kocsmajelenet.
23 Az ún. közönségdarabok újranézése vagy a színészi
teljesítménynek, vagy a fikció kínálta élménynek szól -
olvasatváltozata nem érdemleges.

konnotáció hagyományával ellentétben a szóalakok
„szó szerinti" jelentését24 játszhatja ki. Ezért rángat-
ja le az Ördög egy karosszék piros huzatját fázós
„Nem bírom a huzatot!" felkiáltással, ezért dobál
Mollfels perzsaszőnyegeket Liddy támadóira sző-
nyegbombázás gyanánt. (Ugyanez a Figaróban a
repülő só25 esete.) Az azonnali fergeteges komikus
hatáson kívül26 ezek az emlékeztetők a nyelvbe rög-
zültség határait tágítják a színházban, ahol nemcsak
a színészi testbeszéd, intonáció és hangszín változ-
tathat a szöveg primer jelentésén, hanem a kiejtett
szavak tárgyi megfeleltetése is elveszti bizonyossá-
gát. Az az olvasat, amely nem talál fogódzót meg-
szokott metódusai mentén, ahol a repülősó hang-
sor nem ájulás elleni erős illat képzetét hívja elő, ott
az „olvasói szokásrendszer"27 megkonstruálja a
sorok közötti jelentést, vagyis megint csak a
mélyebb értelmet, legalábbis a mélyebb értelem
szintaktikai helyét.28

Novák Eszter szolgáltatja a hazai kortárs színház-
történés leglátványosabb példáját a színházi „olva-
sói szokásrendszer" működésének erejére. A ha-
gyományos, uralkodó színházi olvasattípus az utóbbi
nagyrealista évtizedekben a sorok közötti búvár-
kodást alkalmazza kizárólagos befogadási technika-
ként, értelmezését csak direkt utalások rendszeré-
ben tudja működtetni,29 s amennyiben ilyenek nin-
csenek, kitalál magának. A Koldusopera utolsó jele-
nete a kritikusi olvasatokban30 a következő: a sze-
replők a nézők felé fordulnak, és a capella
szemrehányva éneklik a has és a morál dalát. A

24 Paul Ricoeur: Metafora és filozófiai diskurzus. In:
Bacsó B. (szerk.): Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi,
é. n. 65-96.
25 Apró általános nyelvészeti esszék ezek a viccek,
felhívják a figyelmet a nyelvi jelek motiválatlanságára,
a jelentés meglepően könnyű kisiklathatóságára, az
egyértelmű, referenciális jelentésátadás
lehetetlensé-
ére; minden értés félreértés. 6 A kritikák mindegyike
foglalkozik ezekkel a „csacsiságokkal" (Székely

Gábor szóhasználata. Ellenfény, 1998. 2.), de
dramaturgiai szerepüket nem értékelik. A
„csacsiságok" viszont így dokumentálhatóan betöltik
emlékeztető szerepüket.
27 Szegedy-Maszák Mihály: Minta a szőnyegen.
Balassi, 1995. 240.
28 A kritikusok többségét feltűnően zavarta, hogy a
Grabbe-előadásból hiányzott a mélyebb értelem
(vagyis a sorok közötti üzenet), de éppen ez a hiányérzet
bizonyítja, hogy szintaktikai helye domináns
megformázást kapott, és szándékosan nem töltetett
be.
29 „Az ember természetesen megpróbálja kihámozni
belőle a »hátsó szándékot«, a korszerűségre hajazó
»koncepciót«. Mindhiába." Metz Katalin. Napi Magyar-
ország, 1998. február 4. Az idei kritikusdíj-értékelés
hasonló panaszoktól telíttetett. Színház, 1998. okt.
30 Többek között Molnár Gál Péter: Az új Koldusopera.
Népszabadság, 1998. február 2.; Metz Katalin: A
meditatív Bicska Maxi. Napi Magyarország, 1998. feb-
ruár 4.; Magyar Judit Katalin: Előbb a has jön, aztán a
morál. Népszava, 1998. február 10.; Perényi Balázs:
Személyes színház. Ellenfény, 1998/2. 21.

sorok közötti üzenet egyértelmű, a társulat harag-
szik a direktorváltó városi politikusokra, és a színház
jól megszokott eszközeivel most aztán kibeszél. A
befogadói gyakorlat oly erősen várja ezt az olvasa-
tot, hogy nem veszi észre, vagy nem vesz tudomást
arról, hogy a „helyzet most nem olyan", és ez a
jelenet ténylegesen másként fest: a főbb szereplők
(Mac kivételével, aki lóg vagy csüng a kötélen, majd
kisétál), Polly, Peachum a nézőtérnek háttal helyez-
kednek el, a koldus-, rabló-, kurva-kórus felé, befelé
fordulnak. Az előadásról megjelent írások, kivé-tel
nélkül, a tényleges helyett az elvárt beállást idézték
fel, és azt is értelmezték, rendkívüli példát szol-
gáltatva arra, hogy a kritikus nemcsak „megöli" a
szerzőt, de még a „szövegét" is átalakítja.31 Az erős
„olvasói szokásrendszer" a brechti finálé tablóját
várta Weill dalával: „előbb a has jön, aztán a morál".
Nem gondolva bele, hogy az eredeti brechti kontex-
tusban ez nem más, mint „a lét határozza meg a
tudatot" marxista maximájának belekiabálása a bur-
zsoá pocakokba. Rendkívüli helyzet adódott hát
Novák Eszter Koldusoperájának: akaratán kívül rá-
ruházták az irányított kettős olvasat rég (1989 után)
elveszett színházi lehetőségét.

Mindez persze könnyen megtörténhet, ha a szín-
házi gyakorlat interpretációs üres helyekkel él. Az
üres helyek gazdag tartománya is indokolhatja, hogy
a Tréfa kultelőadás lett. A kult jelenség talán
legismertebb példája a Rocky Horror Picture Show
című, hozzánk évtizedes késéssel elérkezett film
volt. A hívek hetente, csoportosan megnézték (azaz
folyamatosan újranézték), könyv nélkül tudták és
kórusban mondták a szövegét, ruházatukban a sze-
replők jelmezeit követték. A színházi kultelőadás
meglehetősen ritka, éppen a színházi újranézés ne-
hézségei miatt. Novák Eszter Tréfája a színházi elő-
adás léthelyzetének peremén játszódik, de célja nem
az, hogy fizikai értelemben bevonja a nézőket az
előadásba, hanem hogy végre megfogalmazhassa a
játék játszásának és nézésének egymásrautaltságát.

Az előadáshoz használt szövegalap a XIX. századi
Grabbéé, őrületes stílusötvözete a Schiller-Lessing-
féle klasszicista lánydrámáknak (Emilia Galotti, Miller

Lujza, alias Ármány és szerelem) és a Kleist-féle
romantikusan bonyolult dramaturgiák-nak. Grabbe
munkájának elfogadásához kellett a XX. század -
legalábbis Alfred Jarry, aki franciára fordította az
első felvonást, s az Übü királyszerkesztéséhez sokat
merített belőle -, hiszen a szöveg csak az újraolvasás
egymást követő fázisaiban mutatja meg értékeit, és
az újraolvasást elengedhetetlenül igény-lő, vagyis a
befogadási szokásokat igazán provokáló

31 Hasonló, az elvárások irányította befogadói olvasa-
tok változtatták Jarry Übü-előadását a prűdség botrá-
nyává a darab elején kiejtett „szahar"-t okolva. Kortör-
téneti dokumentumok igazolják, hogy a felháborodást
valójában az emberdíszlet bevezetése váltotta ki, de a
színháztörténeti hagyomány elsődlegesen etikai szem-
pontok változásakor képződik.

v
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Széles László (Figaro) és Cserhalmi György
(Almaviva) a Figaro házasságában

művek, mint például Joyce Ulyssese vagy Proust
regényfolyama, még nem íródtak meg. Grabbe drá-
mai szöveget írt, de neki nem adatott meg a párizsi
színházi botrány, sőt egyáltalán a színpadi közeg
sem, ahol térbe állítva próbálhatta volna ki magát ez a
különös képződmény. A szövegnek várnia kellett -
magyar változatban Novák Eszterre.

Novák Eszter és Grabbe: tökéletes találkozás -
bármennyire kampányízű is ez a mondat. Úgy tűnik,
Grabbe lehetőséget ad, hogy mindazt, amit Novák
Eszter a színházról gondol s amit a színházról tud,
egyetlen estén felvonultassa. A rendező-szöveg lát-
szólag erősen tartja magát az eredeti szerző-szö-
veghez, legalábbis a dramaturgiai váz felépítése
érintetlen marad: a jelenetek a helyükön, a Grabbe-
mondatok nagy része elhangzik. Ebben az előadás-
ban nem is az átírás ténye teremti meg a sajátosan
egyedi rendezői alkotást, hanem az a grabbei szö-
vegbe foglalt újraolvasási kényszer, amelyet a ren-
dező fenntart, kihasznál, és sokszoros hatványra
emel.

A Tréfa bonyolult történet, de az újranézést indo-
kolván érdemes összefoglalni: a pokolból a földre
érkezik egy ördögfi, s az őt felismerő, egyébként
részeges Iskolamester meg akarja fogni. A darab
történéseit maga az Ördög hozza mozgásba, leg-
alábbis a mindent betöltő unalom általa törik meg -
mondhatnánk, ő maga írja a darabot-, hiszen puszta
kísérletező kedvből elhatározza, hogy megakadá-
lyozza a kastélyban lakó grófkisasszony házasságát
Wernthal gróffal. Olyan hatalommal bír, mely csak
természetfeletti erőknek vagy drámaíróknak adatik.
Wernthal gróftól megveszi a lányt, hogy az epekedő
Mordaxnak juttassa, aki mindezért tizenkét szabó-
legény életével (és egyéb, estéről estére változó
tettekkel32) fizet. Egy Patkányméreg nevű fűzfapoéta
segítségével Liddyt nagybátyjával együtt egy fo-
gadóba csalja, ahol Mordax vezetésével haramiák
támadnak rájuk. Liddy gyáva férfi kísérőinek ájulása
után amazonként gyilkolászik és győz. Mindeközben
felbukkan Mollfels - övé a harmadik dramaturgiai
vonal -, az egyetlen érző lélek, akit nem az Ördög
keltette erőszak-érdek-hullámzás mozgat. Mollfels
semmilyen viszonyba nem kerül az Ördöggel. Ő
rajongásig szereti a lányt. A harcolászásokkal egy
időben az lskolamester bűnre csábító kotonokkal
(Petri nyelvi leleményében fajtalan gyermek-gátló)
kalickába csalja az Ördögöt, akiért végül eljön az
öreganyja a pokolból, és oda visszaviszi.

32 Eseti változónak nevezhetnénk ezeket, melyek Ma-
gyar Attila tetszése szerint reflektálják a Tréfa játszásá-
nak körülményeit: „keresd meg azt, aki eldobta a rágó-
ját, és én beleültem"; „érthetetlen színházelméleti sza-
vakat suttogsz".

Novák Eszter tovább bonyolítja a romantikus
vágy (Mollfels és Liddy), a gótikus perverz lányrab-
lás és a kísérteties prehorror egymásba csavart
hármas történetvezetését. Invenciózus felismerés-
sel egyazon színésszel játszatja el egyfelől az Ördög
és Mollfels, másfelől Liddy és az Ördög öreganyja
szerepét, felmutatva így a végtelenül jó és véglete-
sen rossz szubsztanciális azonosságát vagy a jó és
rossz felé való kiteljesedés egyazon karakterben
jelen lévő potenciálját. A szerepösszevonással a
történet bonyolódik, de bonyolultsága csak erősíti a
megmutatott értékek polarizációját. A darab szám-
talan helyszínen, számtalan mellékszereplővel és
életképszállal tekeredik, akár egy belevaló rene-
szánsz tragédia vagy vígjáték. Novák Eszter azt is
segít felismerni, miért kedveli korunk az egyszerű
racine-i klasszicista tisztaság helyett a shakespeare-i
rendetlen és kifésülhetetlen, kusza szöveghálót.
Ehhez a bonyolult menethez, hogy az olvasás az első
alkalommal is esztétikai élménnyel járjon, kalauzra
is szükség van: Novák Eszter beleír hát egy idegen-
vezetőt (ő a saját névstátusával szereplő, már em-
legetett Marika), aki azonkívül, hogy a játék tényle-
ges terében irányítja a nézőket, lelkiismeretes ide-
genvezetőként a szövegkohéziót megteremtő vizu-
ális elemek megjelenésére is felhívja a figyelmet:
„Hallották? Beleül az égő kályhába!"; „Nézzék csak!
Beledugja a lángokba az ujjait!".

Hihetetlen, de a fent idézett visszautaló ismétlő
kiszólások már szerepelnek a százötven éves
Grabbe-szövegben: egy álnéző szájába adva. Az
előadás kalauzának története oly erős dramaturgiai
értelmező beavatkozás, hogy kénytelenek vagyunk
még egyszer visszatérni rá. Marika (Nagy Mari), az
idegenvezető még az előadás kezdete előtt szinte

egyesével bemutatkozik „csoportjának", a nézők-
nek. Indulás előtt tisztázza: a színház épületében
vezeti őket végig, olyan helyeken, ahol eddig nem
járhattak. Szerepe látszólag csak a tér megmutatá-
sában rejlik, de a már idézett első jelenetben, vagyis
az első lehetséges alkalommal belekeveredik az elő-
adásba. Az lskolamester (Schlanger András) magá-
hoz venné Tobias (Fazekas István) fiát,
Gottliebchent (Horváth Csaba) tanítványnak, de az
félelmében kiszökik a színpadról. Keresésére, az
apján kívül, a segítőkész Marika is elindul, s mivel
Gottliebchent nem lelik, az lskolamester Marikát ejti
foglyul egy hálóval. Marikának színésszé kell válnia,
játszania kell egyrészt a realitás érdekében, hogy
folytatódjon az előadás, másrészt a fikció érdeké-
ben, hogy az lskolamester megkapja az apától a
beígért pálinkát.

Marika ettől kezdve nemcsak a konkrét térben
vezetget, de a dramaturgiai útvesztőkben is felemeli
piros esernyőjét. Szerepe a játék kommunikációs
irányultságára kérdez rá, hiszen a nézőket turista-
csoporttá formálja. Ez persze nem jelent játékaktivi-
tást, hiszen a turisták fizikális attribútuma éppen a
bámulás és a vonulás mozgássora. Marika egy tech-
nikai feladatokat ellátó, a nézővel kapcsolatot tartó
idegenvezetőt játszik („Marika, vigye ki a bájos kis
csoportját"); emellett ő (az egyik) Gottliebchen, akit a
másik már semmilyen noszogatásra nem hajlandó
felváltani, csak egyetlen jelenetben, ahol a szerep
erős fizikai kondíciót igényel. Ez az lskolamester
balettjelenete. A részeg és nagydarab Iskolamestert
Marika-Gottliebchen támogatja, de nem bír a rázú-
duló nehéz testtel, így az eredeti Gottliebchennek
(Horváth Csaba) át kell venni tőle a szerepet; bemá-
szik az ernyedt lskolamester alá, s stafétabotját
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(ténylegesen) átadja Marika-Gottliebchennek, aki
váltófutó technikával kiszalad a színt alkotó bü-
féből.33

A szerepekbe való ki- és bebújás mellett Marika a
játék felvállalásának tudatosságát is képviseli; első,
már emlegetett átalakulásán kívül a kastélybeli
bemutatkozáson is felsorakoztatja a színészi alakí-
tás külsődleges, megtanulható technikáit. Például
sírni kezd, s (Iskola)mestere a tér másik végéből
instruálja: „Még... még." „Ebben a gyerekben valódi
színifestő-tehetség rejlik!"

Novák Eszter Marika figurájával két színházelmé-
leti premisszára irányítja a figyelmet: 1. a tér- és a
dramaturgiai szerkezet párhuzamosan szerkesztett, s
az egyik tagoltsága a másikban is testet ölt; 2. a
néző és a játékos egyazon játékban vesz részt, s
bármennyire közelítsenek is egymáshoz, szerepük
sosem cserélődhet fel.

Novák Eszter a színház működésének feltételeit,
létezésének határait szerepelteti, így a Grabbe-elő-
adások minden résztvevőjének ezt is újra kell gon-
dolnia. Itt a civil néző látszólag színésszé alakulhat
(az Iskolamester felkér egy nézőt snapsza elkészíté-
sére, a természettudós fotózásra),34 a színész pedig
civilként kiszólhat jelenetéből Wernthal-Fazekas Bá-
ró-Dengyel Ivánnak: Iván, menj a fenébe. Ugyanak-
kor mindkét határátlépés - tűnjék bár improvi-
zatívnak - a játék része marad, és megfogalmazása
csak erősíti a játék szabályait: a színész szerepet
játszik, a néző nézi.35 Fontosságuk nem is egyfajta
neoavantgardista együttalkotás feltételezésében
rejlik, hanem a színpadi jelentések relativizációjának
megsejtetésében. Ez a színházi önreflexió vajon ki-
váltja-e a nézői önreflektív folyamatot? Mondhatjuk-
e Derridával, hogy il n'y a pas de hors-texte - il n'y a
pas de hors-théâtre? A színházon kívül nincsen
semmi.

A női olvasatról

A női olvasat természetesen nem a nő biológiai
attribútumaihoz kötött befogadói tevékenység, de a
nőként létezés tapasztalata az elsődleges értékfor-
rása. Novák Eszter színháza annyiban női, amennyi-
ben például Rakovszky Zsuzsa versei: „Ez nem a
»női irodalom« (férfiszempontból megfogalmazott)
szokványos jellemzőit jelenti - különleges érzék az

33 A vizualizált szóvicc újabb változatát hozva létre,
hiszen itt a metaforikus helyett a konkrét jelentést
játszatja el.
4 Kárpáti Péter Díszelőadásának Simon Balázs-féle
rendezése is felvisz egy nézőt tíz percre a színpadra, de
aztán a nézőtéren ő is visszaváltozik nézővé. A határ-
átlépést kereső példák sora elég hosszú.
35 A definíció újkori változata E. Bentleyé: The Life of
Drama. New York, 1964. 150. (Magyarul: A dráma
élete. Jelenkor, 1998.)

apró részletek iránt és hasonlók36 -, hanem azt,
hogy az emberi nyomorúság megjelenítése nála
sohasem egy másik, időben vagy térben távoli ide-
ális állapottal való ironikus-nosztalgikus vagy pate-
tikus-tragikus összemérés formáját ölti, hanem a
részvétteljes elfogadásét, ami által a lírai szubjek-
tum közvetlenül létértelmező pozícióba kerül. E lét-
értelmezésen pedig nem uralkodik el sem az ember
menthetőségébe vetett hit, sem a menthetetlensé-
gén érzett fájdalom, csak: ilyenek vagyunk, íme."37

Ez az olvasat nem létezőnek tekinti „a patriarchális
autoritáshoz fűződő érdeket", tagadja „a jelentés
egységét és az eredet bizonyosságát",38 követke-
zésképp szempontválasztása az irodalmi alkotások
megközelítésében is eltér a férfielvű hagyománytól.
(Mindezekkel együtt egyáltalán nincs szó a férfi és
női társadalmi szerepek értékrendjének reformjáról.
Nagy általánosságban a nők éppúgy megkapják a
magukét, mint a férfiak: a Koldusoperában a félté-
kenységi duett végén Lucy és Polly - két buta tyúk -
kotkodácsolni kezd; ez aligha nevezhető idealizá-
lásnak, sokkal inkább a sztereotípiákba merevült női
szerepek kritikájának.)

Novák Eszter elindítja azt a szövegértelmezési
gyakorlatot, amely a mű közelítési lehetőségeként
kiemeli a női dramatikus szerepet. Novák Eszter női
olvasatának legszembetűnőbb jegye, amikor létre-
hoz egy egészen sajátos szerepkört - ezt többnyire a
Csomós Mari által játszott alak tölti be -, amelyet
női (illetve a benne megjelenített tapasztalati spekt-
rumra utalva inkább asszonyi) rezonőrnek nevez-
hetnénk, ha lenne bármi köze a reasonhoz, a ráció-
hoz. (Mondhatni, csak rezonál, de nem reasonál.)
Ilyen, a világ dolgait együttérzőn elrendező Mirigy,
egy Gaia, a Földanya, aki megköti magát, hogy
kiköthessék, aki azért bonyolítja a szerelmesek éle-
tét, hogy azok megtapasztalják a földi lét nehézsé-
geit, s ott se adják fel céljukat sose, s aki az Ej
monológja révén a Világszellemmel kerül összeköt-
tetésbe. Ilyen a Patika Postamesternéje (Takács
Kati), akinek elvágyódása a soirée-k Pestjére
szívszorongatóan tragikus megformálást kap, s így
végre a színjátszási hagyomány nevetséges öreg-
kövér-vidéki-sáros szoknyás asszonyságából - akit
a férje egy „menjél haza, mama"-mordulással
kirúghat a bálból -, a női sors engedelmeskedő és
behódoló, szárnyalni nem engedett, de arról még
álmodni képes típusát állítja elénk. Ilyen a
mindeneken uralkodó, visszafogadó, de semmit el
nem váró Anya a Vérnászban, és ilyen a
Koldusopera náluk is bonyolultabb Kocsma Jennyje,
aki - noha kétszer is elárul-ja, és végül bitófára
juttatja Macheatht, merthogy

36 A női rendezőkkel egyetlen cikk foglalkozik (Pór
Anna: A romantika boldogságkeresése és a mai női
rendezők. Ezredvég, 1995. augusztus. 51-56.), s az is
a boldogságkeresést tartja közös, egyéníthető voná-
suknak.
37 Kappanyos András: A kortárs magyar líra.
38 J. Culler: A dekonstrukció. Osiris, 1997. 83.

„ilyenek vagyunk" - mégis az egyetlen, aki benső-
séges, meghitt kapcsolatban áll vele, s aki előtt az
leveti a kemény „üzletember" machoálarcát.

A Tréfa Tóth Ildikó által alakított Liddyje érdekes
példa a női teljesség rezonőrként való szerepelteté-
sére. Egy kritika „színtelennek" nevezte ezt a figurát,
pedig nem az: valójában univerzális. Belefér a szű-
zies szende, a művelt, jótékonykodó kékharisnya, a
teste vágyait nem leplező, emancipált nő és a férfi-
akat halomra gyilkoló, veszedelmes vamp, aki képes
őszinte hittel „megmentőm"-et suttogni Mollfels
nyakába, miután egyedül számolt le a rátörő hara-
miákkal.

Novák Eszter szerkesztései, dramatikus átszabá-
sai a magyar befogadói hagyományt provokálják,
amennyiben téma- és darabválasztásaiban - ame-
lyekről, bármennyire társulat- és repertoárfüggő is
egy nagyszínházi üzem, nem tudom feltételezni,
hogy nem tudatosak - és mise en scéne-jeiben az
értelmezői közeg a mindent befogadó és megbocsátó
nőiség. (E gondolatkomplexum sajátos félreértésére
adhat alkalmat, hogy a szappanoperák sztereotip
nőmodelljeiben épp egy efféle mindent
megbocsátást szemlélhetünk. De valójában nem
holmi amorális közegről van itt szó, ahol minden
disznóság eleve meg van bocsátva, hanem a do-
minancia- és hierarchiamentes gondolatrendszer
lehetőségéről, amely kritikával szemlél minden
„adottnak" tekintett, de emberek alkotta morális
szisztémát.)

Minden szöveg őrzi a női olvasat lehetőségét,
ráadásul a Novák rendezte dramatikus szövegek
többségében igen erős az erre irányító szövegszer-
zői szándék, így különösebb átírás nélkül is megfo-
galmazódhat egy más, itt, most női értelmezés.
Vörösmarty szövegében ott van az a tehetetlen,
lassan mozduló-reagáló fiú, aki az Üdlak

Csongoraként a színpad előterében átalussza az
előadást. Alig mozog; amikor repül az ördögfiak
örökségével, akkor a számára kijelölt tér a játék
síkjától lefele, a zenekari árokban van, vagyis lefele
terjeszkedhet tovább. Tünde persze fentről, könnyű
fehér ruhában hintán érkezik a padlás-égből (gyö-
nyörűen emlékeztet erre Polly megérkezése Mac
lóistállójába a Koldusopera nyitó jelenetében - első
és utolsó új színházas rendezés!), rohangál és fut-
kos, de szerelméért földi lánnyá válik (ruhájának
„megkopása" és mozgásának lelassulása attraktív
kompozíció).

A Patikát elég nehéz lehet nem az Üdlak

Ladányba kihelyezett változataként olvasni, ahol a
boldogságot Szép Ernő is az elégikus elvágyódás
imaginárius vetületeként rajzolja meg. A Patikusné
fogfájása Novák Eszternél szimbolikusan és meto-
nimikusan világfájdalommá növekszik, valóságos
Bovarynévá emelve az asszonyt, akinek az életből,
a reményteljes fiatalságból csak egy táncrend és egy
legyező maradt. Se barátok, se emlékek, csak a
reménytelenül sivár „társaság", az ivászatokba és
kártyacsatákba beleszürkült férj, aki azért nem
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Tóth Ildikó (Liddy) és Magyar Attila (Mollfels)
a Grabbe-előadásban

annyira rossz, hogy érdemes legyen Nóraként
fellázadni ellene.

Az igen feminista García Lorcánâl a Vérnász

asszonyai matriarchális közösséget alkotnak; a fér-
fiak szerepe a nemzés biológiai feladatára szűkül,
büntetésül, amiért harcaikkal magányra és bezárt-
ságra ítélik asszonyaikat. Itt is a nők mernek (vagy
kényszerülnek) dönteni egyedi életükről: a Meny-
asszony elmegy szerelmével, az Anya pedig megbo-
csát a fiát elhagyó és ezzel meggyilkoló lánynak. A
férfiak csak elpusztítják egymást, természetesen a
nőkért. A színhâztörténet feljegyzi majd a pillanatot,
amikor Csomós Mari áll a sötét színpadon, arcán a
fejgép fényköre: „Asszonyok, hát csak egy kés kell!
Hogy holmi késecskével (...) így tudja egymást leölni
két szerelemre szült férfi!"

S jönnek a Figaro és a Koldusopera megírt nő-
alakjai, akik még mindig nem saját dramatikus jo-
gukon, hanem a férfiakhoz képest vannak meghatá-
rozva. Beaumarchais szövege a XVIII. században
nemcsak azért váltotta ki a soros színhâzi vitát, mert
plebejust helyezett a hős szerepdobozába, hanem
azért is, mert nagyszájú Figarója helyett, de Figaró-
val dramatikusan egyenjogúan, a vígjátéki ravasz
szolga szerepkörében Suzanne, vagyis egy nő cse-
lekszik, és jelöli ki, és változtatja meg ezáltal - ha
csak ideiglenesen is - a férfiközpontú közösség
rendjét: ő látja meg a gróf szándékát a londoni
kiküldetésben, ő szervezi meg a kerti általálkát,
hiszen nem utolsósorban az ő (női) teste a tét, s ő
hozza létre a grófi lakban azt a miniközösséget
(prekommunát?), amely idealisztikus társadalmi,
értelmi és nemi egyenrangúságot feltételez.
Beaumarchais Suzanne-ja cselekszik és tesz, mint
Médeia, Antigoné, Phaedra dajkája, Bérénice, de
cselekvéseinek koordinátâit nem a férfi teremtette
világrend rendezi: az erő, az uralkodás helyett a
megértés, az elfogadás szándéka motiválja.

A Grófnő-gróf páros a Suzanne-Figaro kettőst
képezi le, ráadásul a szövegbeli halovány Grófnénak
Novák Eszternél végre megfogalmazott vágyai van-
nak: testet akar. Itt valamilyen férfiét, így öleli tehát
Cherubint, fogadja túl hosszan Figaro véletlen csók-
ját, s szerzi meg Suzanne ruhájában végre férje
testét is. Pedig ez a férj öregszik, nőfaló póza a
vidéki gróf szociológiai státusából fakad, állati
féltékenysége szintén, a brutalitását már említettük,
s úgy tűnik, néha egyáltalán nincs kedve (s talán
képessége sem) az általa kierőszakolt játszmát
végigjátszani. Van mit kompenzálnia.39 Mire jó ez a
férfi egyáltalán? Például arra, hogy Novák Eszter
megfogalmazza (ha már Beaumarchais nem tudta)
mindazt,

39 Az esemény után Cserhalmi kijön a kerti lakból, a
félfának dől és rágyújt. A Don Juan-parafrázis képi
fogalmazásának tökélye.

ami a férfiakat idegesíti a nőkben: „Az asszonyok azt
hiszik, mindent megtettek, ha szeretnek... és akkor
szeretnek és szeretnek, feltéve, hogy szeretnek, és
akkor kedvesek, odaadók, lekötelezők és szemrehá-
nyók, de szünet nélkül engedékenyek, és nekünk
férfiaknak nem marad más, csak a lelkifurdalás,
lelkifurdalás és tehetetlenség."

S itt van Marcellina, Beaumarchais szélsőséges
elemzéseket megért alakja; feminista kiáltványa,
mondhatnánk, lbsent előlegezné, ha nem egy nevet-
séges öregasszony szájából hangzana a komikus
bírósági jelenet újabb színfoltjaként: „Hálátlan férfiak!
ti megvetitek és megbélyegzitek szenvedélyetek
játékszerét! az áldozatokat! Titeket kell megbüntetni
nyomorult ifjúságunk hibáiért! Titeket és kormánya-
itokat, akik még büszkék is az erkölcseikre, amikor
elítélnek bennünket, de szemet hunynak afölött, hogy
a megélhetés minden eszközétől meg vagyunk
fosztva. Van-e csak egyetlen állás is társadalmunk-
ban a boldogtalan leányok számára?" 40 Novák Eszter
megváltoztatja e szájbarágós, szituáltságából
fakadóan nevetséges és lekicsinylő hangsúlyú mo-
nológ irányultságát. Marcellina-Lázár Kati szövegét
nem a nézőknek szavalja ki, hogy a kvázibírósági
szituációban ott lelje fel társait, hanem a nézőknek
hátat fordítva, a női karnak beszélve, bennük és így
általuk hozza létre a kijelentésének értelmezési bázist
adni tudó közösséget. Ez a megoldás visszahelyezi a
jelenetet a játékkonvenciók alaprendszerébe, és a
nézői olvasat a kiszólós jelenet korlátozott drasztikus
hatâsa helyett a dramatikus világ egészét
meghatározó tényezőként értelmezi. Fontos ez a
jelenet, hiszen Novák Eszter azzal, hogy megváltoz-
tatja a szerzői szöveg kommunikációs irányultságát

40 Paulay Ede fordítása.

- a nézők helyett tehát a fiatal nőkből álló karban
teremti meg saját, megértő befogadói közegét -,
pátosszal telített érzelmeket fogalmazhat az
univerzális patetizmus veszélye nélkül, melyek -
emlékeztetőként-megállítják a figyelem sodrát,
ami-kor a nők kara a háttérben elkezdi énekelni a
Marseillaise-t.

S ha folytatjuk a hősök sorát, itt van Mac, a
Koldusopera Penge Mackie-je és udvartartása.
Brechtnél is Celia jelenti fel, Polly veszi át üzleteit,
Lucy szökteti meg, Suky rejtegeti, Jenny árulja el,
és ő hagyja magát sodródni a történettel. Brechtnél
minden tette a dramatikus világon kívül zajlik,
mint holmi tragikus görög hősnek, mint egy
harcos Agamemnónnak, akit Klütaimnésztra vár
haza. A férfi tettei Euripidésznél is csak mitológiai
háttértudásban vannak jelen. Macet férfiak nem
tudják és nem is akarják megmenteni, tehát
(király)női amnesztia vár rá. Novák Eszter
szövegváltozatában, mint már idéztük, Mac
egyetlen akarata ennek az utolsó, életét
meghatározó női tettnek a visszautasítása. Inkább
a halál, amelynek választásában Mac végre nem
dependens, igazi férfi lehet. Akár egy nő. A

Koldusopera női olvasatának összefoglaló képi
megjelenítése a Siralomház-jelenet elé helyezett
Salamon-dal. Kocsma Jenny-Csomós Mari
egyedül áll a színpadon -a dal közben messze a
háttérben megáll Penge Mackie-, és afféle női
„rezonőrként" énekli Vas István Novák Eszter által
átírt sorait: „Csak hős ne lettél volna, jaj soha!"

A rendezés kínálta domináns női olvasatot a
drámai alakok megértő karakterológiája mellett
nagymértékben segíti a posztmodern színházi
nyelv (természetesen mások által is használt)
metodikája: a megjelenített stilizálás, a technika
használata, de legfőképpen a beszéd aktusához
való reflexív vi-
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Prókai Annamária (Lucy), Cserhalmi György
(Penge Mackie) és Marozsán Erika (Polly) a
Koldusoperában (Koncz Zsuzsa felvételei)

szony. Így, együtt felépül egy határozott dominan-
ciamentes gondolatrendszer, amelyben egymás
mellett működhetnek esztétikai irányzatok, etnikai
csoportok, nemek, vallások és nyelvek. Vegyük is-
mét a Tréfa példáját. A Kastélyjelenet realista eszkö-
zökkel él: a gróf és Liddy beszélgetnek az Iskola-
mesterrel és tanítványával. A természettudósok je-
lenetében az épített zöld dombocska akár egy para-
ván; belőle bújnak elő a (természet)búvárok, mint
egy bábszínházas Vitéz László-előadáson. A domb
máskor a gróf és Liddy pihenő- és kávézóhelye:
állnak, derékig a „földbe" ásva, abszurdul, mint
Winnie Beckettnél. A részeg Iskolamester Gott-
liebchennel eltáncol egy parodikus balettszámot; a
lerészegedési jelenet a végletekig groteszk,
Gretchen a visszahozott kotonokkal hiperrealista, a
színházban történő vándorlás neoavantgárd, a sza-
bólegények megölése performance-jellegű. A gya-
kori, néha jeleneten belüli stílusváltások a befogadói
normák állandó kiigazítására biztatnak, hogy a lét-
rejövő olvasat mentes legyen minden, történetileg
determinált, tehát hierarchikus értékrendtől.

Derrida nyomán Peggy Phelan azt állítja, hogy a
stílushierarchia (és -preferencia) igénye a hierarchi-
kus társadalmi gondolkodás terméke, amely többek

között, de az alkotói folyamatban mindenképpen
elsődleges mozzanatként, a hierarchikus nyelv-
szemléletből fakad.41 Novák Eszter nyelvi készlete
végtelenül gazdag és kimeríthetetlen, megoldásai a
nyelvi egyenjogúsítás mentén nem vesznek tudo-
mást a társadalmi, szociológiai, etnikai különbsé-
gekről. A Patikában a jegyző a cigányokkal cigányul
beszél, a Figaróban a gróf és a címszereplő egymás-
ra licitálva horvátul, lengyelül, németül, oroszul,
törökül, arabul és Ómagyar Mária-siralmul gajdol,
hogy kiegyezzenek abban: „Szép nyelv ez a ma-
gyar!" A Tréfában az egyik természetbúvár angolul
fordul egy turista nézőhöz, ugyan, készítsen róluk
és felfedezettjükről egy fényképet.

A nyelvi homogenitás ezen apró bolygatásai fel-
idézik azt a már emlegetett színházelméleti tételt,
melyet a posztmodern színház végre oly határozot-
tan kinyilvánít: a színházban a hangzó helyett a képi
szöveg, a verbális helyett a vizuális kommunikáció
az elsődleges. Mindez természetesen nem kizáróla-
gosan feltételezi a női színházolvasatot, de megte-
remti annak potenciális létét. Novák Eszter vállalja,
hogy bizonyos dramaturgiai helyzetekben még az
érthető szövegmondásról is lemond: a színészek
inkább a nézőnek háttal beszélnek, sőt, (a
mikroportnak köszönhetően) a Koldusoperában

41 J. Derrida nyomán (Positions. Paris, Minuit, 1972.
56-57.); Peggy Phelan: Feminist Theory, Poststruc-
turalism and Performance. In: A Sourcebook of
Feminist Theatre. Routledge, 1996. 157.

Mac-Cserhalmi egy borbélytörülközőt az arcára
szorítva énekel.42

A szöveg ideiglenes, explicit háttérbe szorítását,
a rövid ideig tartó, szándékosan rossz megértési
feltételeket hasonló ihletettségű kis színpadtechni-
kai szabálysértések támogatják. Novák Eszter bát-
ran szünteti meg - rövidebb időkre - a hangon kívül
a színpadi kommunikáció másik alapvető csatorná-
ját, a fényt. Számos jelenete a világítás minimumán
játszódik, néhol csak gyertya ég. Sötét, alulvilágított
az Üdlak szinte végig, sötét a Patika álomjelenete,
vaksötét a Figaro kerti találkája. Amikor a színészt
így megfosztják hangjától, vagy testének körvonalait
kivehetetlenné oldják a homályban, akkor kénytelen
játékát megmaradt eszközeire koncentrálni, s a
néző figyelme is újabb, eleddig ismeretlen tarto-
mányokra irányul.

Novák Eszter a női olvasat megtörténésének le-
hetőségét, helyzetbe hozását készíti elő akkor is,
amikor a színházi léthelyzet és a beszéd (parole)
viszonyát teszi a reflexió tárgyává. Legszembetű-
nőbb ez az előadások kezdésekor, a dialógushelyzet
beindításakor, amikor a néző játékba vonásának
mechanizmusa lassan és alig észrevehetően zajlik:
Novák Eszter a függönyt sohasem használja rendel-
tetésszerűen, mely szerint tényleges szerepe az át-
díszletezés takarása lenne. Ha mégis legördül egy
pillanatra, mint a Figaróban, akkor az előadás saját
ritmusától függetlenül pusztán a megírt dramatikus
szöveg felvonásvégeit jelzi. A Koldusopera már em-
lített vasfüggönye önidézetként viszonyul az eddigi
művekhez, hiszen a díszlet részét képezi: az istálló
negyedik fala és bejárati ajtaja, továbbá a börtönfo-
lyosó fala, ahol Brown sétál, s ajtajában állva (félig
felhúzva) énekli el dalát Mac a kellemes életről.

A kortárs színház önmegmutató, kitárulkozó, tit-
kokat nem elrejtő színpadi világát a színházi létben
definiálható érzékek, tárgyak, kommunikációs pa-
nelek idézésével lehet (szokás?) létrehozni. Novák
Eszternél a belépő nézőt a függöny statikus képe
helyett az élőképből fakadó emberi mozgás várja: az
Üdlakban Csongor alszik balelöl, középen Mirigy; a
Figaróban a gróf szunnyad a karosszékben; a Pati-

42 Ez a megoldás természetesen más képzeteket is
idéz: „Timotheosz Iphigénia feláldozását festi meg, s
elhatározza, hogy Agamemnon fájdalommal teli tekin-
tetét kendővel leplezi. Agamemnonnak ugyanis
király-ként el kell rendelnie lánya, Iphigénia halálát,
apaként azonban szeretné megállítani a kivégzést; s
efféle fájdalmat festő nem képes megjeleníteni. A
művészet nem tud mindent a maga mélységében
ábrázolni, sem a hüpotiposzisz, sem a történelmi
festmény nem tudná kimerítően visszaadni ezt a
jelenetet. A műalkotás oly-kor csak az ábrázolhatatlan
létezését tudja megmutat-ni. Timotheosz kendője a
fenségest szimbolizálja, a megmutatható és az
ábrázolható közötti határvonalat, mely Lyotard szerint
a kortárs művészet sajátja." Kibédi Varga Áron: A
realizmus alakzatai (Zeuxisztól Warholig). In: Az
irodalom elméletei IV. Pécs, Jelenkor, 1997. 148.
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kában pedig teljes színpadvilágításban kártyázik
Ladány összes partiképes férfija. Megteremtődik a
szemlélődés lehetősége, mely ismét csak a Tréfában
nyeri el expresszív formájât: itt a szereplők néma,
mozdulatlan panoptikumot alkotva állnak a folyosón a
színpadig, s az idegenvezető Marika egyesével
mutatja be őket a nézőknek, akik fél méterről vagy
még közelebbről bámulhatják azokat, akik majd ját-
szanak nekik. Novák Eszter ezt az (emlék)kiállítást a
színésznek szenteli, megmutatva, mi is a legfonto-
sabb minden színházban. Mellesleg ez a kezdet
frappánsan oldja meg a színházi kommunikáció
alapvető gondját, a színész-szerep azonosítást,
hiszen egyrészt kikerüli az „Atyánk, mint jól tudod,
gabonakereskedő volt"43-féle dramaturgiaiközhely-
nyitányt, másrészt feleslegessé teszi a szereposztás-
böngészést a Pesti Műsorban.44

Hasonló gondolati evidenciákra épül Novák Eszter
térszerkesztése, s ezen a területen tűnik fel igazán,
mennyire biztosan alkalmazza a színházi szak-ma
alapjait jelentő technikai megoldásokat. Nem is
érdemes sorolni a példákat, miben segíti és támogatja
a tér képződése a jelenetek felállását, miként tereli a
figyelmet a tömeg tudatos mozgatása egy színpadi
alakra, vagy mennyire egyéni tud lenni a tömeg
minden egyes tagja, hogyan válik el az elő-térben és
a háttérben folyó játék intenzitása. Ezek megtanulható
alapfogások, mint a tér aszimmetrikus szerkesztése, a
be nem fejezett díszlet.45 Az viszont jellegzetesen
novákos, ahogy a tér kilép saját illusztratív háttér-
szerepéből, hogy többé már ne lehessen
mellékszereplőként kellemesen eltűnni benne,
„színészesen" beleolvadni.

Ugyancsak invenciózus (s hangsúlyozni kell, hogy
persze nemcsak női, de annak kialakulását minden-
képpen elősegítő) megoldás, mikor a dialógus a felek
elvi hierarchikus viszonyát a beszélő felek fizikai
távolságára fordítja: a Tréfa Kastélyjeleneté-ben Liddy
és a gróf beszélget egymâssal a terem két,
egymással szemközti szélén ülve, körülbelül tíz
méterről, s a néző, mivel ott ül a lábuknál, nem kapja
meg a távolsággal járó rálátás felsőbbrendűségét. A
Figaróban Almaviva gróf és Bartolo társalog a szín két
ellentétes oldalán. Lehetetlen őket fejmozgatás nélkül,
egyszerre nézni: vagy teniszjátszmaként kell követni a
megszólalásokat, vagy választani kell a dominánsabb
fél javára, s csak őt bámulni kényelmesen és
hosszasan. Ez a térszervezés rákényszeríti a
színészekre a figyelem megszerzéséért folyó

43 Esterházy Péter Búcsúszimfónia című dramatikus
szövegének kezdősora épp ezt teszi gúny tárgyává.
44 Az előadás természetesen itt is elrejt egy dramaturgiai
csavart, hiszen a folyosói pantomim nem közli a nézővel,
hogy csak az első felvonás szerepeihez tartozó színészeket
látja: ekkor például még nem derül ki, hogy Gottliebchent
Marika is eljátssza, a Tobias képében látható Fazekas
István pedig még négy további szerepben tündököl.
45 Vö. Bagossy László írásával a színházi térről a
Hajónapló 1998/2. számában.

versenyt, a nézőre pedig az újraolvasás igénylését és
a jelölők egyenjogúságának felismerését.46

Novák Eszter a befogadói figyelem irányítására
részletesen megtervezett színpadi zavart működtet. A
hierarchikus - vagyis a látvány egyszerisége miatt
választásra kényszerített - gondolkodást szimultán
jelenetekkel47 zökkenti ki. A színpadon egyszerre két
egyenrangú jelenet zajlik. Az előtérben Patkánymé-
reg és Mollfels improvizál a lerészegedés témájá-

48 ó méternyi távolságból poharuk tartalmával
céloznak egymás szájába. Mindeközben az Iskola-
mester baloldalt ösztökéli szereplésre a két Gottlieb-
chent. A két történetet nem lehet egyszerre nézni: az
is veszít, aki ide-oda kapkodja a fejét, s az is, aki
kiválaszt egyet, s veszni hagyja a másikat. Egyéb-
ként ez a rendezői megoldás is az újranézés (fenti-
ekben elemzett) szükségességét veti fel. Novák Esz-
ter már a Patika első felvonásában kísérletezik e
technika életképességével, amikor szinte teljes két
órát épít erre a szimultán jelenetezésre. Ez az idő
lehetővé teszi, hogy az első kapkodás utána befogadó
meghozza hipotetikus döntését, hogyan nézi tovább
az előadást, hogyan viselkedik a színházban. Félre-
teszi-e linearitást, szekvenciális cselekménykibomlást
elváró színházolvasói szokásait, hogy a mű im-
manens felvetéseire kialakítsa saját, független értel-
mezését; vagy az értelmi-verbális megértésről le-
mondva megelégszik az élmény érzéki gazdagságával;
esetleg megélt értetlenségén bosszankodva távozik.

A tér teljes (globális) bejátszatása hasonló befo-
gadói döntéshozatalt provokál. Novák a vízszintes
járások mellett a tér függőleges síkját is belakja egy
egyszerű és már emlegetett tárgyi jelzővel, a létrával.
A létrák (kerekes a Figaro előterében, gyógysze-
resszekrénynek támasztotta Patikában, iskolamesteri
emelő a Tréfában, lépcsők, emelkedők és felhúzók a
Koldusoperában) a tér imaginárius tágítását hozzák,
és vele a jelölő közeg többértelműségét eredményezik.
A színházi tér kihasználásában, jelentések-kel
telítésében ismét a Tréfa megy el a legmesszebbre. A
harmadik emeleti büfében emelt, csatornafedél-szerű
ajtócskákkal ellátott fűborítású domb önmagában is
mestermű (Antal Csaba). Alapterülete a leszűkített és
összevont színpad-nézőtér (büfé és előtér) nagyobb
részét betölti, s magasságát is megfelezi. A tetején
játszani csak a plafonig megmaradó, alig

46 Hasonló a helyzet, mint egy Bach-fúgánál: dönte-
nünk kell, hogy egy kiválasztott szólam dallammenetét
követi-e figyelmünk, vagy a pillanatnyi harmóniák egy-
másutánját. A mű egésze csak az újraolvasásban (új-
rahallgatásban) fogadható be.
47 A színházi dekonstrukció alteritás-kategóriájára jó
példa.
48 Novák Eszternél szépek a lerészegedő férfiak. A
Patikában és a Tréfában hosszú percekig gyönyörköd-
hetünk esetlen tehetetlenségükben vagy éppen erősö-
dő harciasságukban. Szépek itta részeg férfiak, hiszen
szánandó a tudatot és a rációt elbódító görcsös akarat,
de persze ez adja meg a lehetőséget a nőknek, hogy az
elért ájult mocsokból végül kiemeljék őket.

másfél méternyi helyen lehet. Bárki mászik fel rá,
hacsak nem egy ötéves forma gyereklány, nyakban,
térdben és/vagy derékban meg kell hogy hajoljon,
mert a plafont súrolja hajával. Mollfels és Liddy ráadá-
sul még táncolnak is. A tér általa játszókra kényszerített
póz minden elhangzó szöveget, minden gesztust vagy
ironikussá, vagy esetlenné, vagy bájossá fest, de sem-
miképpen sem hagyja eredeti állapotában.

A dombos táncjelenet segít megfogalmaznia női
színház elsődleges értékként érzékelhető dramatikus
döntését: bármelyik figurában meglátható a jó. A
teátrális viszonylagosságok fent elemzett káoszában
az értékítéletek bizonyossága is fikcióvá válik. Novák
ezért minden drámai személyben képes valahogy,
valamiféleképpen jelenlétként ábrázolni a minden
körülmények között jónak értelmezhető vonásokat, a
humánus, a neutrális jót. A Peachum házaspárnál
ellenszenvesebb alakokat keveset is-mer a
drámairodalom, s mégis, amikor éppen újdonsült
vejük, Macheath elveszejtésének módozatában
állapodnak meg, a megállapodást megpecsételő
puszi bensőséges házastársi megkívánásba fordul
át, ami a nézőt azzal a felismeréssel lepi meg, hogy
ezek bizony szeretik egymást. Ez a fajta finom,
mindent átszövő női-szerzői humor teszi lehetővé,
hogy a rendkívüli gondolati eklekticitást felmutató
alkotások egységes életművé szerveződjenek. Ez
nem jelenti, hogy Novák Eszter értelmezői attitűdje
egyforma erőszakolt önolvasatokat kényszerítene
tragédiára, vígjátékra, epikus színműre egyaránt.
Novák Eszter szövegkezelései felerősítik a dramati-
kus szöveg modalitását: a sémáktól megszabadított
tragédia átélhetőbb, tehát tragikusabb lesz; az imp-
rovizáció élvezetét megőrző komédia kacagtatóbb.
De a végén sírást kell visszanyelni, mélylégzéssel
szívdobogást csillapítani.49 Ha az előadás órái alatt a
szenvedés, a kiábrándultság és a halál útjain te-
kergünk is, mindig visszajutunk a kezdet reménytel-
jes indulásához, csakhogy immár a megélt tapasz-
talat teremtette irónia értelmez mindent.

Vannak jó mondatok. Egy eszpresszóban a meg-
zavarodott vendégnek azt énekli a zongorista (kívül-
álló, férfi): „Ez egy ilyen eszpresszó." A szétlőtt
Budapesten azt mondja egy magára maradt (igen-
csak érintett) anya a két fiának: „Hát itt fogunk élni."
Felejtsük el, hogy a posztmodern az valamiféle esz-
köztár. Minden eszköz megengedett, mert azt kell
elmondani, hogy a megváltás elmarad, hogy re-
ményre, kétségbeesésre okot csak magunkban lel-
hetünk, abban, amilyenek vagyunk. (Definíciónak
sem rossz: a posztmodern a megváltás elmaradása
feletti rezignáció.) Ezért lenne fontos mondat, hogy
„ilyenek vagyunk", s e ki nem mondott mondat tesz
fontossá minden más mondatot. Bezárt a puszibolt.
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49 A kritika nem véletlenül maradt adós a Vérnász
elemzésével. Az írások elcsukló hangon ismerték el
remek voltát, de méltó tanulmány még nem készült.


