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ZSÓTÉR SÁNDOR RENDEZÉSEIRŐL

SZÍNHÁZI ENERGIA
„Meglepetésre különben semmi ok, aki tudja,
hogy az előadást Zsótér Sándor rendezte, az
nem lepődik meg semmin"; „A Zsótér-
előadásoknál jószerivel semmi más nem lát-
szik felismerhetőnek, mint maga Zsótér és
az ő jegyei"; „Zsótér Woyzeckje társadalmi
modelldrámából lett ontológiai melodráma
és dadaista színmű" - hosszan lehetne sorol-
ni azokat a kritikarészleteket, amelyek két-
ségtelenné teszik, hogy a Zsótér Sándor

nevével összefonódott előadásokon egy
markáns rendező sajátos és egyedi színpadi
világával találkozhatunk. A mintegy
huszonnyolc darab befogadás- és
botránytörténete, a megértés immár
állandósuló nehézségei azonban arról a
színháztörténetileg igen érdekes
folyamatról is tanúskodnak, amely

megváltozni kényszeríti a kialakult nézői
elvárásokat. A szokatlan rendezői megoldá-
sok által kiváltott meglepetés és elbizonyta-
lanodás egyértelműen jelzi, hogy módosul-
nak azok a játékszabályok, amelyek addig a
színházi alkotás és befogadás kereteit rög-
zítették. Ha pedig megváltoznak a sikeres
színházértés feltételeit biztosító tényezők,
akkor a nézőre hárul a feladat, hogy a jelen-
ségek kiváltotta tapasztalatok elemzésével

újrafogalmazza a színházolvasás addigi szo-
kásrendjét. A színházolvasási stratégiák
elemzése tehát Zsótér esetében különleges
jelentőséggel bír.

Az alábbiakban az elmúlt nyolc színházi
évad huszonnyolc előadásának vizsgálata
során a „Zsótér Sándor-i" jelző jelentéstar

talmának felvázolására teszünk kísérletet. E
tanulmány írója a mintegy nyolcvannégy
órányi színházi esemény nagy részét látta,
ám a kialakuló Zsótér-képet a megtekintett
videofelvételek, elolvasott kritikák' is
formálták , amelyek eltérő formában és
élességgel - jelen nem létében - idézik fel a
Zsótér-rendezések „egyszer volt" színházi
idejét. ' Az előadásokhoz tehát már csak
ezért sem közelíthetünk az „életmű"
vizsgálatának le-zártságot és teljességet
sugalló igényével. Elsősorban azt
szeretnénk bebizonyítani, hogy a Zsótér-
színházban keletkező vizuális és akusztikai
energia nem öncélú blöff- és ötletáradat,
hanem a legkülönfélébb irodalmi szövegek
hangsúlyosan színházi olvasatának oka és
következménye.

A Zsótér-előadásokról írott kritikai elem-
zések bizonyos szempont(ok)ból feltűnően
egységes képet mutatnak. A szemmel látha-
tóan kihívást jelentő rendezések megértése
alapvetően három szempontból okoz(hat)
problémát: a dráma- és a színházi szöveg
kapcsolata, ami magától értetődően össze-
függ az előadásszövegek verbális és nonver-
bális dimenziójának viszonyával; a színészi
test jelszerűségének kérdései; és az előadá-
sok befogadásának sajátosságai. E három
tengely mentén rajzolódik ki tehát a Zsótér-
színház kerete, amely - mint látni fogjuk -
„a látszat ellenére" ugyanúgy megközelíthe-
tő a képi és hangi világ érzéki öröme, mint
az intellektuális rejtvényfejtés igénye felől.

K u l t u r á l i s k e r e t :
a m ú l t é s a ma m í t o s z a i

A dráma- és az előadásszöveg kapcsolata
mindig múlt és jelen viszonyaként artiku-
lálódik, s távolságuk áthidalásának igénye
és mikéntje a Zsótér-rendezések egyik köz-
ponti kérdése. A megértés nehézségei ez
esetben egyrészt az „aktualizálás" kate-
góriájának pontatlanságából, másrészt abból
fakadnak, hogy a színházi jelek használata
(valamint vizualitás és verbalitás viszonyára
gyakorolt hatásuk) merőben szokatlan. Az
európai színház történetében a dráma- és a
színházi szöveg közötti időbeli távolság
szcenikai értelmezésének több változatával
találkozhatunk. Míg a hetvenes, nyolcvanas
évek előadásai a „mának szóló, aktuális
mondanivaló" megszólaltatására, tehát az
azonosság kiemelésére törekedtek, addig a
kortárs előadásokban a rendezői olvasatot
éppen a különbség „játékba hozása", a múlt
és jelen között zajló párbeszéd transzparens
megmutatása jellemzi. E két világ kitartott
és jelzett összeütköztetései során a kortárs

Zsótér a Pericles próbán (Koncz Zsuzsa felvétele)
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mítoszok", a ma megismerési struktúráinak
lemei, észlelési mechanizmusaink sajá-
osságai az előadásszöveg magától értetődő
észévé válnak. Ennek ismeretében bízvást
llíthatjuk, hogy a Zsótér-rendezések sem-
iképpen sem a darab (azaz a múlt) elme-

élésére törekednek, inkább egyfajta szelek-
ív memóriaként működnek, melyben a ki-
álasztódás elvét a rendezői olvasat „öntör-
ényűsége" határozza meg.

„A zalaszentivánéji kábeltévé pornó-
satornáin blankversben nyögdécselnek a
empergő párok. Zsótér Sándor találkozása
hakespeare-rel" - írja egy kritika4 a
alaszentivánéji álomról, amely

ranszparensen jelzi az írott szövegek
egszólaltatásának alapirányát. A narrátori

unkcióban megjelenő retikülös,
egyzetfüzetes tanárnő az előadás elején
lőször Shakespeare-ről, majd a drámáról
lvassa fel az általános műveltséghez
artozó legfőbb tudnivalókat, játék közben
edig a megfelelő részeknél jó szándékúan
lmagyarázza, hogy kik a kentaurok, az
mazonok és így tovább. Ezt a jelleget (a
hantasy-filmek képvilágát idéző)
onverbális elemek erősítik: a szerelmi
ematikát például Ámor nyilainak lassított és
echanikus, de „rendeltetésszerű" hasz-

álata, a nem e világi szférát sastollak fel-
étele jelzi. Az angol reneszánsz és a kortárs
ulturális narratívák intertextuális játéka egy-
rtelműen érzékelteti a távolságot, amely
orunkat az „angol drámaíró-óriás"
lasszikus művétől elválasztja, és az
lőadást hangsúlyozottan az európai
rámairodalom kanonizált darabjaként
utatja fel.
A „fogyasztói társadalom" megszokott

ellékei, használati eszközei a Zsótér-ren-
ezések állandó elemei. A mobiltelefon és a
holdjáró cipő" persze önmagában még nem
öbb az aktualizálás legfelületesebb mód-
ánál, ám a drámaszöveg tárgyi elemei (sőt,
kár maguk az alakok is) Zsótérnál követ-
ezetesen két világ határán és határaként
elennek meg. A jelmezek, a rekvizitumok
rámabeli jelentése a színházi akcióban a
zemünk előtt „kódolódnak át", azaz úgy
gyazódnak be a „jelen" jelentésstruktúrájá-
a (egyetemes diskurzusunkba), hogy köz-
en „múltbeliségüket" is megőrzik. Igy lesz
éldául a faust. doc.-ban a kútból mosógép,

tisztaság elvesztésének motívumából
jándékba kapott Kék Ariel, az Anyákhoz
ezető kulcsból Red Bull-os doboz; a Titus
ndronicusban a főúri ünnepi vacsorából

amburger és Coca-Cola; A király mulatban
lanka szobájának kulcsából az őt őrző széf

ávirányítója; vagy az Arzén és levendula

ngol főhadnagyából Superman. Ez a mecha-
izmus egyrészt igen tág teret enged a sza-
ad asszociációknak, másrészt viszont - mi-
el szerves részét képezi a dráma globális
rtelmezésének - megakadályozza a puszta
atásvadászatot.

Egyes darabok esetében a történet mintegy
áíródik az ezredvég egy - a dráma műfaji
ajátosságaival rokon - alapmítoszára. Az
rzén és levendula hátborzongató sikolyai,

elerősített kopogásai, Jonathan-Franken-
tein és doktor Einstein alakjának megfor-
álása, a darab gesztusrendszere a horror-

ilmek sablonjait és a tévécsatornák reggeli
Kid-club"-műsorainak rémrajzfilmjeit idé

zik. Ezzel a megoldással mutat rokonságot a
faust. doc. képregényszerű vagy a Csongor
és Tünde sci-fi mesejátékszerű előadása is,
amelyben a darab mesevilágának távolságát
és idegenségét egy űrlényekkel, Mikulással,
vámpírokkal és Barbie babával benépesített
színpadi világ jelzi.

Ezek a kulturális „mítoszok" azonban
Zsótér színpadi interpretációiban nemcsak
effektként, hanem az értelmezés kereteiként
is funkcionálnak, és az ebből fakadó két-
pólusosság a Phaedra és A Pincérben,
illetve A mizantrópban például a szöveg- és
(tér)alkotás alapmotívumává is válik. A
miskolci előadásban Seneca szövegvilágára
Forgách Andrásé fonódik, melynek követ-
keztében egy mitikus világ kódolódik át: az
individuumok (Phaedra, Hippolütosz, Thé-
szeusz) szociológiai típusok klisényoma-
taivá (alkoholmámoros, rossz színésznő;
rendmániás pincér; faliképként is megjelenő
Kossuth Lajos), az összetett jelképrendszer
tükördramaturgiával létrehozott rekvizitum-
struktúrává (Ariadne fonala telefonzsinórrá,

a napfény neonvilágítássá, a labirintus zu-
hanyzóvá) válnak, a belső (érzelmi és/vagy
szexuális) viszonyokat pedig a libikókaszék
mozgása képezi le. A Moliére-átirat ese-
tében ezt a munkát maga a Garaczi-szöveg
végzi el, amikor „Fil, Alf és Cila átírásával a
befogadó és Moliére viszonyába iktatja
magát, s a parabolisztikus értelmezés szá-
mára történelmi tárgyul nem a valósnak
elfogadott emberi történelmet, hanem a fik-
tív drámatörténelmet használja".5 A rende-
zés ezt a dramaturgiai megoldást erősíti fel a
színház nyelvén: az alakokat - ahogy a ne-
vük is csak töredékekben maradt meg - né-
hány vonással és hangsúlyosan a klassziku-
san moliére-i színházi jelek összjátékaként
vázolja fel (egy paróka, egy állandóan
visszatérő, magakellető mozdulat stb.), az
épen maradt szituációkat viszont (például
Oro

verse, Cila és Orsi szópárbaja) egy, a szer-
kezetüknek megfelelő színházi helyzetbe
(videoklip, divatbemutató) építi. A
klasszikus és kortárs művek egymásba
oltása ily módon nemcsak az elit- és a
szubkultúra elszigeteltségét és
értékhierarchiáját oldja fel, hanem a
darabok „színházi olvasatára" is ráirányítja
a figyelmet.

T e á t r á l i s k e r e t :
a s z í n h á z i f a n t á z i a o l v a s a t a

„Halálosan komolyan veszem a történetet" -
állítja a (többek között) drámaszövegek
felismerhetetlenségig történő átdolgozásáról és
szétjátszatásáról „hírhedt" rendező. Bár Zsótér
az interjúban a sztoriról beszél, rendezéseinek
egyik legfontosabb sajátossága, hogy a történet
értelmezésén kívül épp a drámák tradicionálisan
játszhatatlannak tartott elemeinek teatralizálása
izgatja. Míg az Arzén és levendula, a Csongor és
Tünde, vala-mint a fault. doc. esetében (többek
között) a

műfaj, a cselekményszerkezet vált a játék
ki-indulópontjává, addig a Titus
Andronicusban, Az ügynök halálában, az
Orpheusz alászállban és a
Macskajátékokban a dramaturgiai
megoldások színházi fordítása játssza a
főszerepet.

Az ügynök halálát Szegeden a Fejének
belseje címmel játsszák, s ennek értelmében
az előadás képi világa a monodramatikus
jellegre, illetve az álom és a realitás ket-
tősségére épül. Az előbbit a rózsaszínű papír
álomházikó, a piros kerekeken gördülő
játékautó és Willy - az amerikai társadalmi
retorikának megfelelő - álmainak jelmezes
figurái jelenítik meg: Linda playboy-nyuszit
idéző füllel, Biff lovagba oltott rögbi-
játékosként, Bernard sivatagi utazóként,
Ben bácsi varázslóként jelenik meg, s e képi
világot a felhőkarcolók fényei ragyogják

Molnár Erika és Horváth Lajos Ottó a szolnoki Novemberi éjben (Szűcs zoltán felvétele)
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körül. Az álmokat (hol kigyulladó, hol
elalvó) fényes körsáv szigeteli el a színpad
jobb elülső részén elhelyezett házastársi
ágytól, és éles fény-, illetve hangeffektusok
választják el a csupasz színen vagy a kevés
díszlet közt játszódó, a realitásra rádöbben-
tő emlékjeleneteket a dráma belső jelenében
zajló beszélgetésektől. Az előadás vizuális
karakterével (és az emlékezésdramaturgiá-
val) áll összhangban a „könnyebb" és „ma-
ibb" műfajokból vett zenei idézetek rend-
szere: az el nem mondhatót az Óz és a New
York, New York alapmotívumaira (is) épülő

music-hallos dallamok mellett például a
Schubert Három a kislányából ismert édes-
kés „Árva a ház, nincs kacagás" kezdetű
melódia mutatja meg.

Ha nem is mesefilmekből és
musicalekből vett idézetekkel, de legalább
ennyire egyértelmű jelekkel valósítja meg a
színpadon az átiratjelleget a Titus

Andronicus. A reneszánsz dráma retorikája
a Dürrenmatt-darabban oly mértékben
redukálódik véres és gyilkos tettek, árulások
és becstelenségek sorává, hogy az emberi
tragikummal szem-ben (és a rémdrámák
groteszk módján) az embertelenségnek
szolgáltatódik igazság. A rendezés szín- és
térdramaturgiája még egyértelműbben, az
ellenpontozás technikájával láttatja az
amúgy is világos viszonyváltozásokat. A
hármas emelvény emelt részén tér és járható
folyosó, alsó részén barlangos és árkádsoros
állványrendszer, a „lenn"-„fenn", „külön"-
„együtt", „mellette"-„szemben" el-
lentéteiben, a piros, fehér, kék és sárga
színek variációiban formálódó másság és
azonosság jelzi a csak ezek viszonyrend-
szerében létező alakokat. A színpadi világot
a demonstratív megmutatás szervezi, s ily
módon tovább erősödik a didaxis. (A hata-
lomért folyó harc központi szerepét például

kvázi-előjáték formájában már a Saturninus
és Bassianus között zajló bokszmeccs is
világossá teszi, s így a színház nyelvén való-
sul meg a dürrenmatti ötletdramaturgia já-
tékelve.)

Az eddig tárgyalt rendezésekben
könnyen felfedezhető a drámai mű
(bizonyos értelemben zártnak is tekinthető)
globális olvasata, mely a leglátványosabb
módon, a színek és a tér nyelvén, s ily
módon „első pillantásra" érthetően
fogalmazódik meg. Az (általában
közhelynek minősített) egy-értelműséget
azonban a rendezés úgy szün-

teti meg, hogy a „mit jelent?"-ről a „hogyan
jelenti?" kérdésére és a teatralitásra irányít-
ja a nézői figyelmet. Amennyiben azonban
- mint az Orpheusz alászáll és a Macska-

játékok esetében - ezt a globális értelmezést
nem (vagy nem elsődlegesen) az említett
jelrendszerek mutatják,6 akkora magyar
szín-házértési hagyomány is nehezebb
helyzetbe kerül, aminek az az oka, hogy sem
a látvány egyöntetűsége, sem pedig a színpadi
realizmus kínálta azonosítási és azonosulási
minták nem működnek egyértelműen. Ez
történik az öt romantikus dráma
színrevitelekor, s hogy a kritika éppen
ezekkel az előadásokkal szemben bizonyult
a legkevésbé meg-értőnek, az a zsótért
nyelv legújszerűbb sajátosságainak pregnáns
megjelenését is sejteti.

A r o m a n t i k u s d a r a b o k
t e á t r á l i s k e r e t e ( i )

„A romantika a szó eredeti értelmében vala-
mi tomboló, szabad világról szól, nem nyá-
las, és nem szentimentális..." - nyilatkozza
a Radnóti Színlapban Zsótér Sándor A király
mulat kapcsán, s szavai romantikus rende-
zéseinek alapirányára, a stílus színpadi

értelmezésére utalnak. A két (jelentés)világ
összeütköztetésének és megmutatásának
elve ez esetben a romantikus életérzés
mélyén pulzáló kettősség felmutatásával
egészül ki. Ennek értelmében a romantika
művészete azon folyamat tünetének is
tekinthető, mely az „Én" XIX. században
bekövetkező talajvesztésének, a metafizikai
méltósággal bíró individuum (Grabbe,
Musset, Kleist és Büchner drámáiban meg-
jelenő) krízisének, a polgári mítoszok
összeomlásának felismerésére és e
felismerés elfojtására irányul. Ha a XVIII.
századi

értékrend totalitásának és bizton-
ságának „hanyatlása és bukása" felől
értelmezzük, a romantikus drámák
nyelvi és szerkezeti jellegzetességei
(a zárt drámaforma, a jellemkont-
rasztra épülő, kötött szerepkörökkel
dolgozó alakrendszer, a tablószerű
tömegjelenetek, az erősen költői
nyelvezet stb.) éppen abban a játék-
ban mutatkoznak meg, amely az in-
dividualitásában stabil személyiség
megingásának érzékeltetése és e vál-
ság elfedése között jön létre.
E kettősség felmutatásával magya-
rázható, hogy a romantikus világsze-
rűség hangsúlyozottan színházszerű
keretben mutatkozik meg. Ez legköz-
vetlenebbül a zenei részletek beil-
lesztésén figyelhető meg: az Hugo-
darab (ahogy az alcím is jelzi) egy az
egyben ráíródik Verdi Rigoletto cí-
mű operájának részleteire, a Dumas-
szöveg pedig a Manon Lescaut és a
Traviata ária- és duettrészleteivel
dúsul. Bár a zenei idézést az adott
szituáció (például Alfréd atyjának fiát
hazahívó áriája vagy a Rigoletto
híres kvartettje), illetve a lélektani
festés (például Manon végső áriája)
is indokolja, jelentéssel bír magának

az operának mint műfajnak az alkal-
mazása is. A király mulat esetében

Verdi „legdallamosabb" operája éppen slá-
gervoltában emelődik be az előadásszö-
vegbe; azaz bizonyos szempontból ugyanúgy
„mai" kulturális keretben láttatja a roman-
tikus darab tragikusan mély és emberi,
illetve könnyeden szórakoztató oldalának
egységét, mint a Cyrano monológjainak
kocsma-bluesként való, Montfleury esetében
pedig popszerű előadásmódja vagy a dráma
ötödik felvonását bevezető instrukcióknak a
közhelyesen-tipikusan romantikus helyzetek
kötelező kellékeit (több ajtó, kőpad,
gesztenye-allée) sokatmondóan és cinkosan
mindentudó hangnemben hangsúlyozó
felolvasása. Ám ugyanebben a rendezésben
(az Orpheusz alászállhoz és bizonyos szem-
pontból a Woyzeckhez hasonlóan) a tömeget
egyetlen énekesnő jeleníti meg, s ez esetben
a falzett, a természetes emberi beszédhez
képest művinek tűnő operabeszéd bír
jelértékkel: egyrészt eltávolítja a romantikus
alakrendszer kötelező kellékének számító
tablót, másrészt teátrális voltában, hangsú-
lyozottan fikcióként mutatja fel a színpadi
világ egészét.

A rendezői-értelmezői megközelítés ugyan-
ezen vonására mutat a főalakok testi hibái-
nak, azaz különlegességüknek az ábrázolása.

A világjobbító: Sinkó László (Új Színház)
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Cyrano orra, Triboulet púpja, Gautier Margit
tüdőbaja nem realista-naturalista hűséggel,
egyszerű külsőségként, hanem
(szín)világmagyarázó elvként jelenik meg
Zsótér színpadán: az átlagnál nagyobb orr
például a háttérben végig ott lévő Picasso-
képben tárgyiasul, s ezáltal a külső szépség-
csúnyaság problémája helyett a belső harmó-
nia töredezettsége és a monománia hangsú-
lyozódik. A legkülönfélébb rekvizitumok
formájában Triboulet is az egész világot
hordozza hátizsák-púpjában, Margit pedig
halála közeledtét érezve (vér helyett) a
kamélia kékeslila színét fújja festékszóró-
pisztollyal arra a tükörre, amelyben több-
szörösen és több formában látszódik a kínnal
teli elmúlásra ítélt emberi test. A Sasfiók
esetében a sorsdöntő kiválasztottság két
jegye (a tüdőbaj és a származás) közül az
utóbbi hangsúlyozódik: a herceg hatalmas
hófehér kalitkában jelenik meg az előjáték-
ban. Az, hogy a rendezés szó szerint fordít-
ja le a címet a színház nyelvére, egyrészt
megfosztja a főalakot magasztosan hősi és
egyedi voltától (ekképpen jelenik meg a
Hölgy is: kaméliák nélkül), másrészt - a sors-
szimbólum vizuális értelmezése kapcsán - a
romantikus cselekményvezetésből, illetve a
romantikus retorikából fakadó színpadi
játéklehetőségekre hívja fel a figyelmet.

Azt az irodalomtörténeti közhelyet, mely
szerint a modern dráma története egy ro-
mantikus művel, a Woyzeckkel kezdődik, az
úgynevezett nyitott drámaforma sajátossá-
gainak első, igazán jellegzetes megjelenése
is igazolja. Ha a cselekmény töredékessé
válik, s jelentésessége a képiség, a teatralitás
szintjén áll össze,' akkor a színpadra állítás
módját elsősorban az határozza meg, hogyan
jelenik meg a drámaszöveg erősen
metaforikus nyelve: színházi montázs for-
máját ölti-e, vagy pedig kirajzolódik egy
olyan integrációs pont, mely lehetővé teszi
mind a verbális, mind a nonverbális jelek
értelemegységének létrejöttét. Nos, Zsótér
rendezésében a kor szappanoperáinak is
tekinthető francia darabok pontosan e nyitott
struktúra jegyében íródnak át.

A zárt drámaforma fő ismérvének, a köz-
ponti cselekményszálnak az a cselekvő és
önálló döntésre képes individuum a leté-
teményese, aki a Hölgy kaméliák nélkülben
és a Cyranóban már azáltal megsemmisül,
hogy a rendezés mindkét esetben a színpadi
történések elejére teszi a főhős halálát.
Ennek következtében a drámai tettek sora a
Dumas-rendezésben emlékképek montázsa-
ként jelenik meg, a Rostand-előadásban pe-
dig megváltozik az alakok motivációs rend-
szere. A térkezelés s az ebből szervesen
következő szimultán játéktechnika révén a
színpadi világ sokkal inkább az állapotsze-
rűséget hangsúlyozza. A Cyrano esetében
nem csak a romantikus kulisszák maradnak
el: a színpadot alkotó dobogórendszerben
minden szereplőnek megvan a maga (für-
dőkáddal, kerevettel, forgószékkel jelzett)
helye, és ezek teljes mértékben elszigetelőd-
nek egymástól. Ily módon a tér mozdulatlan
elemei mintegy kivetítik az alakok változat-
lan viszonyrendszerét: a negédes Roxane
jellemfejlődése például teljesen hiteltelenné
válik, ha a Cyranóval folytatott szerelmi

párbeszédeinek kiinduló- és végpontja az a
szék, amelyben pietŕszerűen tartja ölében a
halott Christian testét. A Hölgy kaméliák
nélkül terét tagoló dobogók (összecsukható
ágyként is funkcionáló fekete tulipános
szekrény és/vagy Margit szobája; kövek-
kel telerakott emelvény és/vagy Armand
Afrikája és/vagy sírhalom; röntgengép)
nemcsak a történtek színhelyeit idézik,
hanem a történet azon pontjait is, amelyek
köré külön-külön fel lehetne építeni egy-egy
zárt dramatikus szövegen alapuló előadást.
A főszerepet azonban egy térelemmé váló
színpadi kellék, a nézőkkel szemben álló
tükör tölti be, amelyben egyrészt a közönség
háta mögé állított televízió, illetve a tetején
lévő videokészülék és -kamera (azaz a
benne vetítettek), másrészt Armand és az
általa játszott Margit alakja, harmadrészt
pedig a teljes színházi tér tükröződik.
Elsősorban testeket látunk: Armandét,
ahogy ráaggatódik a kaméliás hölgy(ek)
alakját jelző vörös vagy kékeslila ruha, s

kivillan egy immár nembeliségében érdek-
telen meztelen váll; Armand családjáét,
amelynek arctalanságát állatfejek jelzik; a
videóról pedig a hagyományos Margitét. A
tükör (miként a szimultán zenei betétek, és
az, hogy a különböző szerepek szövegeit
egy alak mondja) megsokszorozza a szín-
házi térben létezőket, s ily módon a színpa-
di alak testi egységét is felbontja: a mű
globális értelmezését, a test felbomlásának
tragédiáját a test nyelvén viszi színre.

A lélektani realizmustól eltérő eszkö-
zökkel dolgozó rendező a Woyzeck esetében
a dráma nyelvezetét meghatározó „prog-
resszív allegóriarendszert" (Klotz) bontja ki,
mely a két, csak korlátozott önkifejezésre
képes főalak tetteinek motivációit alkotja.
Absztrakt térelemek (a Danton halálából, a
Leonce és Lénából, a Lenzből idézett),
vendégszövegek, Alban Berg Wozzek című
operájának részletei és a magyar under-
ground együttesek legnépszerűbb számai
montírozódnak egymásra abban a tér-, moz-
gás-, hang- és zajlabirintusban, amelynek
rizóma-jellegére8 Woyzeck ezzel a Brecht-
citátummal hívja fel a figyelmet: „Ha vala-
mi értelmeset akartok látni, akkor menjetek
a vizeldébe!" A Büchner-darab kiválóan
szemlélteti az intertextuális eljárások zsótért
módját, amely ez esetben nemcsak tovább-
szövi, de fel is erősíti a dráma töredékes
voltát. A különböző szövegek ugyanis nem-
csak értelmezik egymást, hanem éppen
idézettségükben mutatkoznak meg. Ennek

következtében az idézés nem azt a célt szol-
gálja, hogy a színpadi alak (és világ) jelen-
tése egységességében váljon árnyalttá -
ahogy ez például Madame Chauchat és
Gautier Margit alakjának megfeleltetésével
történhetett volna -, hanem egyfajta multi-
mediális kollázs által létrejött teátrális mo-
zaikokként jelennek meg. Ez a technika (is)
lehetőséget nyújt arra, hogy (különösen a
Woyzeck és a faust. doc. esetében) az adott
drámai mű többféle (akár egymásnak

Venczel Vera és Lukács Sándor a vígszínházi Búcsúszimfóniában (Koncz Zsuzsa felvételei)
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„ellentmondó") kanonizált olvasata egyide-
jűleg jelenjen meg a színpadon. A kollázs-
jelleget a mozgás is fokozza: míg az eddig
tárgyalt romantikusok rendezéseit épp az
állapotszerű mozdulatlanság jellemezte,
addig a Woyzeck világát a ritmus szervezi. A
játéktérben tulajdonképpen csak a főalak
végez tényleges mozgást, s ez egyben tra-
gédiájának egyik lehetséges okára mutat,
hiszen az állandó helyzet- és szempontvál-
toztatás (térbeli, dramaturgiai és életvilág-
beli) viszonyainak átláthatatlanságát, zűrza-
varát, állandó változását jelzi.

Az eddigi Zsótér-rendezések vizsgálata
azt bizonyítja, hogy az írott szövegnek egy-
értelműen a színházi fantázia teszi fel
az(oka)t a kérdés(ek)t, amelye(ke)t a szín-
házi beszédmód követel meg. Zsótért a
darabok teátrális dimenziójának, vizuális és
akusztikai hálójának megszólaltatása izgat-
ja, ez biztosítja az adott mű és az előadás
közötti időbeli (azaz kulturális) távolság já-
tékos áthidalását. (Ezt igen sokszor a szöveg
nonverbális rétegének láttatása és hallatása
éri el, gondoljunk csak például A Sasfiókra,
ahol színes sakkfigurák együtteseként jelen-
nek meg előttünk a romantikus történelmi
tablók!) Ezekben az előadásokban a dráma
hangsúlyozottan szín-darabként mutatódik
fel, s a rendezések egyik legfőbb jellegze-
tességévé az a hangsúlyozottan alkotó és
nem reprodukáló hozzáállás válik,' amellyel
az írott szövegben rejlő potenciális előadá-
sok bomlanak ki.

A X X . s z á z a d i d a r a b o k
t e á t r á l i s k e r e t e ( i )

A romantikus darabok nagy számát pontosan
az magyarázza, hogy ezek a művek gazdag
költői nyelvezetükkel és színház-
szerűségükkel ugyanúgy a Zsótér-féle szín-
házi olvasat „ideális" ihletőivé válnak, mint
a III. Richárd megkoronázása. Nem véletlen
hát, hogy a szubjektum felbomlását tema-
tizáló expresszionizmusban sem annyira a
tipikus témák (civilizációkritika, a modern
elmagányosodás és egománia, a testhez me-
nekülés s így annak emancipációja), nem a
nyelv szemantikája, hanem stílusa, retorikája
érdeklik Zsótért.

A Jahnn-darab zsótéri olvasatában az ára-
dó és őrültségében sokszínű képiség, zenei-
ség színpadi nyelven a zavart lelki és tudat-
állapotot fejezi ki. Ez az eksztatikusságában
művi nyelv ez esetben a nemiségről szóló
képi és hangi világból táplálkozik, s egy
pontosan ilyen, a szegedi Zsinagóga hatal-
mas terét betöltő színházban ölt a szó
legszorosabb értelmében testet. A színész
testére tapadó ruhák, a
mozgáskompozíciókat nemcsak lehetővé
tevő, hanem kiemelő díszlet olyan világot
teremt, melyben a mozdulatok nemcsak
megmutatják, hanem motiválják is az adott
drámai szituációt, ugyan-akkor reflektálnak
is rá. Kiváló példa erre Buckingham és Ham
párbeszéde, amely a félmeztelen férfitestek
össze-összecsapódásának hihetetlen
pontossággal és ötletességgel kidolgozott
koreográfiájára épül. Az „ágyékbirkózásnak"
alapvetően három, egy-mással párhuzamosan
változó szintje van:

a küzdés, a szeretkezés és a fokozatos leré-
szegedés egymásba csúszó mozgásrétegei a
végkifejlet felé haladva levetkezik a meg-
szokott sablonokat, és egy olyan testjátékig
jutnak el, melynek során a (férfi)test - mint
ok, tünet, okozat és végső kapaszkodó - ön-
nön erejében és (Buckingham meztelenül
előadott monológjában) erőtlenségében mu-
tatkozik meg. Az alakok sebzett és őrült bel-
ső világa a végső biztonság, a testiség őrü-
leteként fogalmazódik meg a rendezésben.

Mint látjuk, Zsótér darabválasztása az
adott műhöz kapcsolódó színházi hagyo-
mány recepcióját is ígéri. A Brecht-rende-
zéseknél - mivel a tandráma jellegű művek
esetében elkerülhetetlen a fabula, a társadal-
mi tanítás megjelenítése - ez megköveteli a
történetmesélés színpadi eszközeinek újra-
gondolását. A vágóhidak Szent Johannája (a
szokott módon) az alakok és alakcsoportok
sematikus rendszerének vizuális festésével
jelzi a fabulát: vörös ruhát viselnek a kon-
zervgyárosok, fehéret a munkások, feketét a
feketekalaposok és fekete kosztümöt fehér
inggel a felvásárlók-állattenyésztők kara, s --
egy másik egyezményes kód alapján - a
kommunisták vörös csillaggal takarják el
arcukat. Központi rekvizitum (a többször is
kiinduló- és játékhelyként és a fogyasztói
társadalom szimbólumaként funkcionáló
bevásárlókocsi) és motivikusan visszatérő
mozdulatsor (a címszereplő a zsinórpadlás-
ről leeresztett hevederben hasal, és a szín-
padról el-elrugaszkodva hosszan körbe
száll) jeleníti meg a kapitalizmus kritikáját,
illetve az alászállás, a felemelkedés és a lebe-
gés, tehát az ön- és társadalomismeret prob-
lematikáját. Ily módon azonban a világot
irányító mechanizmusok felismerésének és
az önmegismerésnek nem a társadalmi, illet-
ve teleologikus, hanem esendő emberi vonat-
kozása és állandó jellege hangsúlyozódik.

A Rettegés és ínségben az önmagukban zárt
jelenetek egyértelmű példázatokként
térképezik fel a nácizmus okait és az embe-
rekre gyakorolt hatását, ám a montázs egé-
szének, a fasizmus narratívájának átlátása a
befogadóra vár. A címek betűreklámos ki-
jelzése a példázatok belső egységét hang-
súlyozza, ami a jelenetek egyedi hangne-
mének kidolgozásával és ellenpontozásával
(néhány esetben) meg is valósul. Ezért (is)
kell A zsidó feleségnek a lélektani-realista
színészi alakformálást a testszínház Salome
hétfátyol-táncára ráírt elemeivel párosítania,
ez magyarázza a kortárs mítoszokat alkal-
mazó Téli segély Hófehérke és a hét törpe-
átiratát és a gázálarcban, sárkányjelmezben,
vörös, fókuszált fénysugárral a szemükben
cirkáló SS-katonák első jelenetét. A rende-
zés verbálisan, vizuálisan és a díszletdra-
maturgiával erősíti fel a demonstratív jel-
leget. A szocialista tandráma, a Rendszabály
jeleneteinek tematikus beillesztésével a két
alaptörténet egymás tükrében mutat rá a
náci és a kommunista mechnizmusra, azaz
megkérdőjelezi, az elvtársak legyilkolásával
pedig semmissé teszi a tanokat, és az
emberirtás rémségét emeli ki. Közben az
oldalsó fénykijelzőn a horogkereszt alakja
mindig a jelenet tanulságához illő ember-,
csillag-alak stb. formáját veszi fel, ami az
agymosás eseteként mutatja fel a Rend-

szabály mondanivalóját is, a színpad teljes
magasságában felfüggesztett szőnyegek és a
törvénytáblákat tartó Mózes klasszicizáló
szobra pedig egy, a holocaust felől értel-
mezett tradíció keretébe ágyazza a történ-
teket. Az intertextuális játék során azonban
nemcsak az bír jelértékkel, hogy a külön-
böző történetek hogyan interpretálják egy-
mást, hanem maga a megoldás is, melynek
következtében a szövegrészek „szájbará-
gósan", értelmezettségükben hangzanak el.
Brecht zsótéri olvasata tehát éppen hogy
nem a „legegyszerűbb" megoldást, az elide-
genítési effektusoknak a kor percepciós
szintjéhez alkalmazkodó felhangosítását
választja, hanem a művek elvileg legkevésbé
„aktuális" elemét, a didaxist hozza (ezred-
végi) játékba.

A színházi fantázia olvasata kapcsán kü-
lönösen tanulságos megvizsgálni a kortárs
drámák színreviteleit, hiszen ezeket a szö-
vegeket amúgy is a színház (és nem az iro-
dalom) kategóriái irányítják.10 A Búcsúszim-
fónia esetében például a rendező „játékmes-
ter", aki nem egy kidolgozott értelmezést
állít színpadra, hanem teátrálisan tovább-
gondol és továbbgondoltat, asszociál és
asszociáltat. Ennek az az oka, hogy a
rendezés e művek esetében az írott szöveg
dramaturgiájának színre írását jelenti, ami
egy sokszor éppen kaotikusságában
csodálatos látvány- és hangzásvilágot teremt.
(Így válik érthetővé, hogy például a színházi
illúzió gyakorlatát próbára tevő és „színházi
mamutvállalkozásnak" is nevezett Genet-
darab, A paravánok rendezése kapcsán a
kritika miért beszél „Zsótér eddigi
legtisztább munkájáról".11)

A „zenés-táncos huszerett" ugyanakkor
kiváló lehetőséget kínál az operett műfaji
sajátosságainak színpadi demonstrálására.
Nem véletlen, hogy Zsótér rendezésében a
vasútállomás jelene és Amália hercegkis-
asszony szerelmi története közti különbség
helyett a két szféra egybejátszása erősödik
fel. A vörös, kék, illetve a metsző fehér és
neonfények a vasutasuniformis és anyuska
egyszerű, mindennapi ruhája, illetve az
operettjátszás klasszikus jelmeztárából vett
darabok egyaránt és ugyanúgy jelzettségük-
ben, tehát erős teátrális keretben jelennek
meg, mint a felhőkön átúszó, gyerekek ját-
szotta mézeskalács huszárok, Jénai Pali
tűzköpő effektusként berobbanó öngyújtója
vagy az I LOVE MÁV-jelvény (és persze a
Huszka-féle, MÁV-szignállal keveredő zenei
világ). A rendezés legérdekesebb rétege
azonban az operett egyik legjelentősebb
sajátosságának, a teátrális műviségnek, a
színpadi alak egyedi, illetve típus voltának
színészi megoldásával függ össze. Az indi-
viduális jelleg azáltal szűnik meg, hogy a
figura megjelenítése hangsúlyosan ráíródik
egy színpadi műfaj kellékeire (ilyenek a
verbunkos-táncelemek, a szerelmi vallomás, a
magakelletés mozdulatai stb.), illetve saját
világunk mozgáskódjának bevett elemeire (a
„séró" hátrasimítása, a nemi aktus „nép-
szerű" pózai stb.). Míg az Ibusár e meg-
oldása a Zsótér-féle színházi jelhasználat
kérdéseit helyezi előtérbe, addig A világjob-
bítóban az önagyonbeszélő alak színészi
megjelenítése és a művi szcenika kiáltó
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ellentéte a szöveg- és testszínház, a verba-
litás és a nonverbalitás megváltozott viszo-
nyára irányítja a figyelmet.

Ha tehát a Zsótér-előadásokat a dráma-és
a színházi szöveg viszonya felől vizsgáljuk,
úgy azok leginkább puzzle-hoz
hasonlíthatók. Kivétel nélkül mindegyikben
található egy, az írott szöveg értelmezéséből
levezethető és annak globális színpadi inter-
pretációjára mutató rész (mint a kirakandó
kép sarka), illetve sok apró, fantáziadús és
ötletgazdag elem, amelyek jelszerűségük-
ben hívják fel magukra a figyelmet. A né-
zőre van bízva, hogy megmarad-e ennél a
felismerésnél, vagy átadja magát az apró da-
rabok nézegetése, egymáshoz illesztése, az
apró kontúrok vizsgálata okozta izgalomnak
és élvezetnek.

A Henschel fuvaros esetében a puzzle
képét a színdramaturgiából fakadó vizuális
erő rajzolja ki. Az öröklődés mechanizmusa
nem az egyes alakok, hanem a színek és
mozgások viszonyrendszerében rajzolódik
ki. Bíborvörös, hosszú bársonyruhában
jelenik meg Hanne, majd később a kis-fel-
nőtt Berta, akit a mindkét szerepet játszó
színésznő személye a rózsaszín bohócruhába
öltözött Henschelnével is azonosít. Henschel
és Hauffe kivételével előbb vagy utóbb
mindenkinek (a kis Gusztinak is) a ruháján,
testén megjelennek a vörös és/vagy sárga
szín, illetve az állatiasság jegyei, s így kap
értelmet az előadás záróképe is, amikor a
magát a térelemek közé fokozatosan
beszorító Henschel egy óriásivá növő, vörös
bársonyruhás és állatmaszkos alak előtt
akasztja fel magát Hannéval együtt. Az ér-
telmezés, a jelentéskeresés, illetve a jelhasz-
nálat érzéki és intellektuális vizsgálatának
lehetősége egyaránt adott. (Ennek lehetősé-
gére figyelmeztet például a Miller-előadás-
ban a vágy és a valóság közti határ át-
lépésének erős vizuális és akusztikai effek-
tusokkal történő jelzése; a Kesselring-ren-
dezésben pedig a mozgó hulla, az ablakon át
történő akrobatikus közlekedés, a stilizált
mozgás és a Sohase mondd... című Hernádi
Judit-slágerre előadott finálé, ahol is a fejek
tangója egyértelműen a tér és a test jelölő
voltát helyezi előtérbe.) A csaknem vala-
mennyi előadásban visszatérő „zsótéres"
elemeknek (a sakktábla, a tükör, a neoncső,
a műanyag és fém világ, a színes bőrruhák
stb.) pedig éppen az a jelentőségük, hogy
egyaránt betölthetik a puzzle sarkának és
egy apró darabkájának szerepét.

A m e d i á l i s k e r e t :
„ A néző j á t s z i k a s z í n é s z n e k ,
a k é p n é z i a nézőt"
( E s t e r h á z y P é t e r )

„Az emberi tér a senki terévé lesz, és egyre
inkább a sehol kifejeződésévé válik" - írja
Paul Virilio az eltűnés kultúrájában élő
ember térészleléséről, s a Zsótér-rendezések
térhasználata egyértelműen ezt igazolja.
Színpadképei szakítanak mind a polgári
illúziószínház, mind a történelmi avantgárd
hagyományaival. A játéktér sem reális helyi-
séget nem reprezentál, sem archetipikus je-
lentéssel nem bír, ám mindig vannak benne

olyan elemek (a Csarnokba beépített fém-
szerkezet elé belógatott mitikus méretű
vörös gumimarha, matrackunyhó, mikrohul-
lámú sütő, emelvény stb.), melyek hatására
az adott tér akár a szöveg szerinti valós helyi-
séget is jelenthetné (a vágóhidat, Richárd
unokaöccseinek hálószobáját, Henschel
konyháját, Roxane erkélyét vagy éppen a
zárdát). Ugyanakkor a díszletelemek szinte
kivétel nélkül a színészi test szempontjából
válnak fontossá. A leghétköznapibb tárgyak
(a gáz-sparhelt a Görögben, a színpadon
kereszt-ben végighúzódó, hatalmas szárnyat
és függőágyat egyaránt felidéző
fémszerkezet A sasfiók második részében,
egy létra a Woyzeckben, egy tornagerenda a
Henschel

1990-1991
 Pierre Barillet-Jean-Pierre Grédy:

A kaktusz virága
Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

1991-92
 Friedrich Dürrenmatt:

Titus Andronicus
Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza
 Edmond Rostand:

Cyrano
Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

1992-93
 Tennessee Williams: Orpheusz

alászáll Móricz Zsigmond Színház,
Nyíregyháza

 Georg Büchner:
Woyzeck
Miskolci Nemzeti Színház
 Zsótér Sándor:

Hölgy kaméliák nélkül
Miskolci Nemzeti Színház

1993-94
 Jean Genet: A

paravánok Miskolci
Nemzeti Színház

 Zsótér Sándor-Charles Lamb:
Zalaszentivánéji álom

Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
 Steven Berkoff:

Görög
Radnóti Színház

1994-95
Stanisław Wyspianski:
Novemberi éj
Szolnoki Szigligeti Színház
 Vörösmarty Mihály:

Csongor és Tünde
Szolnoki Szigligeti Színház
 Victor Hugo:

A király mulat (Rigoletto)
Radnóti Miklós Színház

1995-96
 Garaczi László:

A mizantróp
Szkéné Színház

 Lucius Annaeus Seneca:
Phaedra;

fuvarosban vagy a Rettegés és ínség szőnye-
ge stb.) mutatkoznak bejátszhatónak (rugal-
masak, alakíthatók, elmozdíthatók, meg-
mászhatók). A „mozdulatokba oltott" hatal-
mas képek értelmezhetők persze a drama-
tikus szöveg fiktív világának ábrázolása-
ként, ám a vastraverzekkel, ponthúzókkal,
matracokkal tagolt terek a látvány megszü-
letésének folyamatára és módjára irányítják
figyelmünket. Ily módon azonban sokkal
inkább egy olyan művi-művészi világ kelet-
kezik, melynek minden szegmentuma a
színészi akció és a nézői asszociáció, tehát a
hatás és a befogadói aktivitás folytán válik
jelentésessé12. Természetesen a néző akkor
is kap valamit, ha megmarad az ábrázoltak

• Forgách András:
A Pincér

Miskolci Nemzeti Színház
 Thomas Bernhard:

A világjobbító
Új Színház

• Esterházy Péter:
Búcsúszimfónia
Vígszínház

1996-97
 Johann Wolfgang Goethe:

faust. doc.
Vígszínház
 Örkény István:
Macskajátékok Miskolci
Nemzeti Színház
 Edmond Rostand:

A sasfiók
Szegedi Nemzeti Színház
 Hans Henny Jahnn:

III. Richárd megkoronázása
Szegedi Szabadtéri Játékok

1997-98
 Gerhart Hauptmann:
Henschel fuvaros Katona
József Színház (Kamra)
 Bertolt Brecht:

A vágóhidak Szent Johannája
Miskolci Nemzeti Színház
 Arthur Miller:

Az ügynök halála (Fejének belseje)
Szegedi Nemzeti Színház
 Joseph Kesselring:

Arzén és levendula
Szegedi Nemzeti Színház

1998-99
 Parti Nagy Lajos:

Ibusár
Játékszín
 Bertolt Brecht:

Rettegés és ínség a Harmadik
Birodalomban

Radnóti Miklós Színház
 Shakespeare:

Pericles, Tyrus hercege (Pericles parája)
Katona József Színház (Kamra)

Z s ó t é r S á n d o r r e n d e z é s e i
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megszokott felismerésénél (például ha a
Rettegés és ínség asztalra záporozó rizsszemeit
egyszerűen esőként értelmezi), vagy ha éppen
vállalja a puzzle képének a kirakását. Az
erőteljes és műviségében feltűnő hatás-
mechanizmus azonban felkínálja annak a
lehetőségét, hogy „belevesszünk a részle-
tekbe", s átadjuk magunkat saját nézői be-
állítódásunk megismerésének, viselkedésünk
ritmusának és örömének.

Ha a színháztörténetet nem a valóság meg-
kettőződésének, hanem az emberi test jelen-
tő- és jelentésességének jegyében tekintjük
kultúrtörténetnek, akkor az elmúlt negyven év
színházi kultúráját a Színház a média korában
fejezetcím alatt is tárgyalhatnánk. E
megközelítés a színészi test szerepét az (élő)
test és a (élettelen és virtuális) kép
esztétikájának ellentéte felől vizsgálja: „A
test eltűnik a képek folyamában - pontosan ez
az a folyamat, amit nézetem szerint az elmúlt
évszázadban a performance-art és a
posztmodern színház problematizált, és amit
újra és újra dekonstruálva ismételten felvet" -
írja például Birringer.13 Nos, Zsótér
színházát teljes joggal nevezhetjük a test
színházának: az egyedi és (a legsikerültebb
esetekben) önálló műalkotássá váló testjáték
ereje és energiája rendezéseiben a testekből
szerveződő, élő és mozgó képek horizont-
jából, illetve a testként kezelt kellékekhez
fűződő viszonyából (is) fakad. Többször
visszatérő motívum egy-egy előadás test-
szövegében a több ember között létrejövő,
összetett belső kapcsolat (test)képi kivetítése
és kimerevítése. (Monumentálissá válik
például a Zalaszentivánéji álomban, amikor a
fiatal szerelmesek az erdőben kezüknél-
lábuknál fogva madzaggal összekötve üldözik
és keresik egymást, belegabalyodva az őket
összefűző érzelmi szálak tárgyi valóságába.)
A kép anyagául mindig egy olyan, általában
hétköznapi, sőt, vulgáris szituáció szolgál,
amely a rendezői értelmezés egyik fontos
pontjára mutat rá. Ez történik a Hölgy
kaméliák nélkülben Gautier Margit, Armand és
az apa hármas szeretkezésekor, melynek
egyre eldurvuló aktusa, az ily módon
újrafogalmazódó motiváció épp a romantikus
erkölcsdráma hamis fel-hangjait leplezi le.
Ilyen képek szövik át a fault. doc. világát is,
amikor Margit és Faust hagyományos pózt
mutató, stilizált aktusa Mefisztó ütemes
előre-hátra ringásával bővül. A két férfi
váltott helyzetén alapuló, hosszúra nyúló
jelenet a monoton ismétlődéssel megtöri az
előadás ritmusát: képpé válik, s amikor
Margit a hirtelen fölé kerülő Mefisztónak
kezd el Henrik keresztényietlen életviteléről
beszélni, a jelentése is egy-értelmű lesz.

Általánosnak tekinthető, hogy a mozgás a
drámaszöveg által motivált mindennapi
cselekvésből (mosás, rendrakás vagy akár
járás) indul ki. Egy ponton azonban az egy-
szerű mozdulatsor - mintegy a szövegtől
elszakadva - az izmok játékának és a tér
diktálta körülményeknek kezd engedel-
meskedni, s a megszokott tevékenység egy
teljesen idegen akcióval folytatódik, vagy
éppen már-már akrobatikus mutatvánnyá
válik. (A Macskajátékokban például a rend-
rakás azzal fejeződik be, hogy Egérke a

telefonzsinórral megkötözi Orbánnét, A
mizantrópban pedig Teca szépelgése foko-
zatosan eggyé válik a széken való gurulással.)
A legkülönfélébb szexuális aktusok stilizá-
ciója (angolspárgából kiinduló biciklizés az
asztal alatt, kézállásban befejeződő önki-
elégítés a Henschelben) nemcsak szétjátszatja
a megmutatott cselekményegységet, de
például lehetővé teszi a valódi vegetáció-nak
a naturalista színházesztétika által csak
elméletileg proklamált ábrázolását. (Ennek
kifordított játéka A király mulatban Blanka
szobabiciklizése: az apjával folytatott dialó-
gus közben látható mozgássor a szexualitás-
ra utal, és paradox módon éppen az anya-
giságában jelen lévő rekvizitum beiktatása
teszi elvontságában erőteljessé és hatásossá
a fiatal lány vágyát és a képet.) A Woyzeck
esetében pedig ennek a mozgáskoreográfiá-
nak köszönhető, hogy a színészi testszöveg
a dráma naturalista olvasatát is elénk rajzol-
ja. A naturalista törekvésekben tetőző illú-
ziószínház alapelemeinek végletes felerő-
sítése olyannyira a megoldásra, az effektre

irányítja a figyelmet, hogy teljesen az ellen-
tétébe fordítja a rajta nyugvó hatásmecha-
nizmust. A szerepjátszás a szerepfelvétel,
illetve a szerepben lét megmutatásába fordul, s
a kétféle hatásmechanizmus egymás tükrében
bír jelértékkel. Ebből a szempontból
emblematikus a több Zsótér-rendezésben is
központi szerepet játszó díszletelem-nek, a
játékteret hátulról lezáró, de egyben meg is
kettőző tükörfalnak a használata. A valóság
fényképszerűen pontos, egzakt lemásolásának
ez a közhelyesen tökéletes eszköze a Hölgy
kaméliák nélkülben, de különösen A
patkányokban egyszerre mutatja meg az
előttünk, közöttünk, felettünk mozgó színpadi
alakokat, a nézőközönséget és a játék
környezetét. Igy azonban már nem a színpadi
történés tart (shakespeare-i értelembe véve)
„tükröt a természetnek", nem életünket és
valónkat mutatja meg, hanem magára a
színházi helyzetre mint önálló, artisztikus
világra kell reflektálnunk.

A testjáték szempontjából egyértelműen
két előadás emelkedik ki a Zsótér-rendezések

Jakab Tamás és Quintus Konrád A Sasfiókban (Katkó Tamás felvétele)
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közül: a Rettegés és ínség és a III. Richárd
megkoronázása nemcsak megvilágítja a
testszínház központi problematikáját, a kü-
lönböző színházi jelrendszerek egymáshoz
való viszonyát,14 hanem transzparensen
felmutatja az így keletkező testvilágok
értelmezésének alapvetően kétféle
mechanizmusát. Az eddigiekből kiderült,
hogy bizonyos esetekben a dráma

monumentálisabb képi-

séggel - tehát látványos és könnyen kódol-
ható, vizuális vagy térbeli jelrendszer(ek)
által - kirajzolódó rendezői olvasata „egyér-
telműsítheti" a színészi játék jelentését. A
folyamat azonban fordítva is működhet, és a
realista-naturalista mozgáskód szétjátszásán
alapuló kinezika kétségessé és bizonytalan-
ná is teheti ezt az olvasatot. Amikor például
a jelzett lábtartók és kapaszkodók segít-
ségével a szőnyeghez tapadó, saját lábukon

járni sem tudó, illetve merő, bogárszerű
lények formálódnak előttünk, az emberi test
a szó legszorosabb értelmében anyaggá
válik a rendező kezében. Az ehhez hasonló
esetekben nem a szöveg határozza meg a
látottak jelentését, azaz a mozgáskompozí-
ció nem szerepre vonatkoztatottságában,
hanem csak anyagiságában, jelszerűségében
és a befogadói munkára bízva jelenik meg.

Máskor viszont, éppen ellenkezőleg, a
színész a szó legszorosabb értelmében
megtestesíti nemcsak a saját szerepét, ha-
nem egy központi tárgyat is, például a
Krétakeresztet, amit a megbélyegzettség
jelének a szobalány karjából bátortalanul
formálódó példánya követ. A zsidó feleség
jelenete összetettségében mutatja ezt a prob-
lémát: az átlátszó ruhába burkolt, tökéletes
női test körvonalai először finoman érzékel-

tetik az áldozat szépségét és nőiességét,
majd a test és a végtagok játékából létrejövő
és immár egyre önállóbb életet élő geomet-
rikus formák a szövegtől függetlenedve,
önálló műalkotásként kísérik az egyre
szenvedélyesebben és a lélektani realizmus
eszközeivel előadott monológot. A férjjel
való párbeszéd során a meztelen test a
kiszolgáltatott és védtelen áldozat képe-ként
archetipikusan válik jelentésessé, amit a
(Richard Strauss zenéjével végig jelzett
Salome-utalást egyértelművé tevő) szőnyeg-
be csavarás motívuma fejez be.

Ez a jelenet tökéletes kidolgozottságá-
ban, a III. Richárd megkoronázása viszont
az egyértelműen látható, de egészében nem
megvalósított megoldások szempontjából
lehet példaértékű Zsótér színházára nézve.
A testszínház XX. századi történetében a
realista, a klasszikus avantgárd és a poszt-
modern paradigmát az különbözteti meg
egymástól, hogy a test jelei a mindennapi
élet természetesnek tartott emberi világára
vonatkoztatva, egy artisztikus, de rögzített
szabályrendszer alapján bírnak-e jelentéssel,
vagy pedig puszta tárgyként képezik részét
a színpadi világnak, és szerepük nem a
jelentés, hanem az érzékekre gyakorolt hatás
felől definiálódik.15 A zsidó feleség esetében
a mozgásjelek az áldozat és a csábítás
motívumát egyaránt tartalmazó zenei (és
kulturális) idézet kontextusában kapnak
jelentést, a Jahnn-darabban viszont megtör-
ténhetett volna, hogy a különböző jelrend-
szerek (egy csodálatos multimediális ész-
lelési élményt kínálva) állandó jelleggel
kérdőjelezzék meg egymás jelentését. Itt
ugyanis az akrobatikán és gyorsaságon ala-
puló testnyelv minden eddiginél magasabb
szinten és ötletesebben állt készen, a szín-
dramaturgiát pedig nem a képiségre való tö-
rekvés, hanem az asszociációkon alapuló
változatosság jellemezte. Ráadásul a
Woyzecken kívül ez Zsótér egyetlen munká-
ja, ahol a teljesen meztelen, illetve a fedett
férfitest ellentétének szubverzív ereje is
meghatározóvá válik. Sajnos azonban sem
az összhatás, sem pedig (és ez nem csak
ennek a Zsótér-rendezésnek a legfájóbb
hiánya) az emberi hangok játéka nem érte el
a műviségnek azt a fokát, amelynek csíráit -
az eltorzított hangzósság és a természetes
hangszín ellenpontozásával - Richárd alak-
jában fel lehetett fedezni. A zsótéri testszín-
ház ezen sajátosságaiban tehát kétségtelenül
fel lehet fedezni a test posztmodern játéká-
nak azon sajátosságát, mely szerint „üres"
jelként, a szerep által nem determinálva, ha-
nem csak anyagiságában és megformált-
ságában felmutatva s így a befogadói meg-
értés erejére bízva jelenik meg. Ugyanakkor
a rendezések többségében az előadás létre-
hoz egy olyan vonatkoztatási rendszert,
amely jelentéssel bíró jellé szervezi a moz-
dulatokat, és ezt a szöveg és a játék viszo-
nya sem kérdőjelezi meg. (Legtöbbször ez
akadályozza meg, hogy a színészek nem-
beliségének játékba hozása - ami a Zsótér-
rendezések egy sajátos eleme - teljes egé-
szében „megszabaduljon" a polgári illúzió-
színház által megkövetelt, a társadalmi kon-
venciók kialakította nemi jellegek ábrá-
zolási szokásaitól.)

Martin Márta és Kováts Adél A király mulat Radnóti színházi előadásában (Koncz Zsuzsa felvétele)
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A z é r t e l m e z é s k e r e t e : a
b r e c h t i ö r ö k s é g
t e r m é k e n y k i s a j á t í t á s a

A Henschel fuvaros műsorfüzetében a ren-
dező művészi törekvései kapcsán „Brecht
szellemi örökségének termékeny kisajá-
tításáról" olvashatunk. Nos, az ezredvég
szín-háza és a brechti színházelmélet közötti
élénk párbeszéd középpontjában álló fogalmak
a folytonosság jegyében világítják meg a
lélektani realizmus és a posztmodern ren-
dezői színház viszonyát. A „gesztikusság" és
az „élvezet" számunkra (a társadalmi vo-
natkoztatottság és felvilágosító jelleg he-
lyett) a jelhasználat formalista sajátossá-
gainak, illetve - Wilson szavaival élve - a
„közönség fantáziájába és kritikus pillan-
tásába vetett bizalom" leírása és értelmezése
szempontjából lehet tanulságos. Az előbbi a
szerep és az azt játszó színész, a darab és az
azt értelmező rendező, illetve az előadás és
az azt értelmező-élvező néző viszonyát és
annak reflektáltságát elemzi, az utóbbi pedig
a befogadói folyamat racionális-tudományos
és emocionális-szórakoztató jellege közti
feloldhatatlannak tűnő ellentét
újraértelmezésére tesz kísérletet.

A kritikák a Zsótér-rendezéseket vissza-
térő jelleggel ironikusnak, groteszknek,
gesztikusnak, jelszerűnek, parodisztikusnak
minősítik.' Ezek az (egymástól erőteljesen
különböző) jelzők egyöntetűen a jelhasználat
távolságtartó, megmutató, reflexív jel-legére
utalnak, s ennek az az oka, hogy más
dimenzióba kerül a színházi világ azono-
sításának az a (mimetikus) módja, amelyet a
polgári illúziószínház kódja kínált. Az iden-
tifikáció, illetve a megértés feltételeit a
lélektani realista játékstílus esetében pszi-
chológiai keretek segítik, a brechti elmélet
szerint pedig a színházi kommunikáció si-
kerét a befogadó társadalmi értékszemlélete
biztosítja. A gesztikus jelhasználat során a
jelhasználat módja kerül előtérbe, azaz a
színházi szöveg legalább annyira jelölő-,
mint jelentésrendszerként születik meg a
befogadóban." Ahogy a Zsótér-rendezések
esetében is láthattuk: a színészi test, illetve a
színpadi tér nemcsak egységében, hanem
önálló szegmentumokra bontva és így ki-
merevítve, művi-művészi voltában hívja fel
magára a figyelmet. A rámutató és eltá-
volító, a jelszerűséget felerősítő színházi
nyelv - mivel a valóság felismerése és az
érzelmi azonosulás helyett az érzékelést,
illetve az intellektuális játékot részesíti
előnyben - alapvetően átértékeli az „egy-
ségesség" és a „hitelesség" követelményét.
Brecht az „élvezet" kategóriáját többször

párosította a szenzualitás és a kritika igé-
nyével, azaz az érzékek és az intellektus
gyönyörét várta el és kínálta fel
nézőinek.18 Mint láttuk, az „aisztheszisz"
tapasztalatát Zsótér színháza is eredeti
jelentésében, az érzékek tevékenységeként
definiálja mind az alkotó, mind a befogadó
részéről.

Kérdés, persze, hogy mit szól mindehhez
a néző. Képessé válik-e „a megszakítás
esztétikájára", amikor a jelölők játéka nem
(illetve nemcsak) a jelentés keresésére szólít
fel, hanem teret enged érzékelésünk,
észlelésünk szubjektív ritmusának, az eli-
dőzés, a hatás gyönyörének?19 Zsótér előadá-
sai ezenkívül hangsúlyozottan lehetőséget
nyújtanak arra az intellektuális játékra is,
amelyet az írott szövegek értelmezése során
létrejövő puzzle kirakása nyújt. Ám ennek
„elvégzése" csak látszólag kecsegtet a felis-
merés biztonságával, a rejtvényfejtés befe-
jezettségének jólesően megnyugtató érzé-
sével. (Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy az értelmezést itt lezáró kritikák •- saját
és saját magukkal való elégedetlenségüknek
hangot adva - a dráma „közhelyes" színre-
viteléről beszélnek.) Ily módon a Zsótér-
rendezések esetében leginkább a megér-
téshez szükséges „játékba jövésnek" van
feladatjellege. Az alkotó és a befogadó vi-
szonya ugyanis ez esetben energiaáramlás-
hoz hasonlítható, melynek során a színpad-
ról érkező erős, érzéki hatások nemcsak
előidézik, hanem igénylik is az értelem-
alkotás célelvű racionalitását, illetve az
asszociációk és a gyönyör bátorságához
szükséges egyéni fantáziát és örömöt.
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