
ház vagy kísérleti központ? S hogy ez a
kérdés felmerült, nyilvánvalóan jelzi: itt,
ebben az elôadásban mindenképpen érez-
hetô az Artaud és Grotowski nevével fém-
jelzett színházesztétika hatása. És itt meg-
állunk, mert nem a színészi alakítás szint-
jén érezzük ezt, hanem a szöveg és a ren-
dezés szintjén. Visky szövege valamiféle
szent színházi jelrendszerrel dolgozik, egy
szent szöveg átiratát nyújtja a közönség-
nek, vegyítve a becketti színház, illetve a
XX. század diktatúrái alatt lezajlott esemé-
nyek emléktöredékeivel. A szöveg jelzései a
végletekig leegyszerûsített díszlettel hoz-
hatók párhuzamba, a rendezô pedig a lassú
és felgyorsított, illetve teljesen kimerevített
jelenetek váltogatásával dolgozik. Mindez
izgalmas színházi élmény lehetne, ha a szí-
nész is valóban jelenvaló volna. Az a tény,
hogy a szöveg nem más, mint elbeszélés,
még ha dialógus formájában is, már-már
lehetetlenné teszi, hogy a színészek kilép-
jenek a kétdimenziós elbeszélésbôl, és há-
romdimenziós drámai/színházi szereplôk-
ké váljanak.

Mégis mi tartja az elôadást a vízvonal
felett? A nézô egyrészt kíváncsi, mit „hoz
ki” a szerzô az újszövetségi történetbôl,

másrészt vannak olyan színészi alakítások, amelyek a lassan fáradó figyelmet újra meg
újra felkeltik. Alapvetô változtatás az újszövetségi textushoz képest, hogy megjelenik két
név: Alfeus és Tádé – ôk már valószínûleg a XX. század szülötteiként épülnek be a bibliai
történetbe. Éppen Tádé és Alfeus filozófiai vitája az elôadás egyik legjobb jelenete. Galló
Ernô Péterként nehéz feladatát – néhány megbicsaklást leszámítva (amikor korábbi ko-
mikus szerepeinek gesztusai törnek a felszínre) – sikeresen viszi végig. Kitûnô, gyors és
profi átváltozás, és Molnár Levente talán eddigi legjobb színpadi teljesítménye, amikor
Máté szerepébôl kilépve átalakul „köztörvényessé”. Bogdán Zsolt (János) és Hatházi
András (Tamás) a Beckett-betétben komolyak, nevetségesek, vidámak egyszerre, de ez a
Vladimir és Estragon-betoldás olyannyira távol áll az elôadás egészétôl, hogy a két színész
a pörgekalap és a gesztika ellenére továbbra is megmarad eredeti szerepében. A többiek
nem tudnak háromdimenziós alakokká válni, és megrekednek, megelégednek – ha nem
is a felmondással, de az elmondással, lévén szerepük inkább csak jelkép, mint mélységé-
ben is körvonalazott színpadi figura.

Újabb, számos kérdést magában hordozó színházi kísérlet tanúi lehettünk Kolozsvá-
ron. Az elôadás illeszkedik az utóbbi évek egyes Tompa-rendezéseinek – a Mizantróp vagy
a Károly – sorába, melyeknek sarkalatos pontja a lebegtetett befejezés. Itt a szinte már ke-
resztre feszített Pétert a váratlanul kinyíló ajtón betörô fény menti meg – a nézô egy másik
világgal szembesül. Hogy e világ a rendezô és a társulat számára milyen újfajta színházi
utakat nyit meg – ez a jövô kérdése.

VISKY ANDRÁS: TANÍTVÁNYOK 
(Kolozsvári Állami Magyar Színház)

DRAMATURG: Visky András. DÍSZLET ÉS JELMEZ: Carmencita Brojboiu m. v. KOREOGRÁFIA: Florin Fi-
eroiu m. v. ZENEI ÖSSZEÁLLÍTÁS: Tompa Gábor/Florin Fieroiu. RENDEZÔ: Tompa Gábor.
SZEREPLÔK: Salat Lehel, Dimény Áron, Orbán Attila, Fogarasi Alpár/Buzási András, Laczkó Vass
Róbert, Bogdán Zsolt, Molnár Levente, Galló Ernô, Sinkó Ferenc, Bíró József, Hatházi András.
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z est egyetlen üdvözlendô mozzanata, 
hogy kortárs magyar drámát nézünk.

A Katona József pályázatnak köszönhetôen
– amelynek életre hívásában éppen az író
Kiss Csaba játszott jelentôs szerepet – végre-
valahára vannak magyar ôsbemutatók. Még
ha kis és még kisebb színpadokon is. Már
amennyire kortárs. Már amennyire dráma.
És már amennyire látható. 

Az elsô kettôt – bár hangsúlyos kérdôje-
lekkel – nem akarom elvitatni a Tahititôl;
a láthatóságot annál inkább. Úgy hiszem,
nem egyszerûen az tesz kortárs drámává
valamit, hogy napjainkban írták. Ennél
alighanem valamivel több: érzékenység a
jelen iránt, a tárgy mai szemlélete, a törté-
netek dramaturgiai megújítása stb. A Ta-
hiti témája a mûvésznek és közegének konf-
liktusa, a mûvész idegensége saját korában,
személyes, emberi és alkotói válsága. A da-
rab középpontjában és a szerzô érdeklôdé-
sének fókuszában egy Festô és az ô szel-
lemi útkeresése áll; a fôhôst éppen csak

felvázolt figurák – Feleség, Kereskedô, Tanítvány, Modell-szeretô stb. – veszik körül.
A meg nem értett zseni romantikus témája, bár idôtlen, nem tûnik kifejezetten mainak.
Drámában ábrázolni a mûvészi nagyságot ráadásul végképp nem könnyû: vagy egy való-
ban gigantikusra komponált figura kell, akinek világérzékelése, szellemisége meggyôz
nagyságáról, vagy az ôt körülvevô közeg visszfénye hiteti el tehetségét, vagy végsô soron
maguk a mûvek képesek halhatatlanságát közvetíteni (már amennyire ezek egyáltalán
megjeleníthetôek). Kiss Csaba monologikus szerkezetû darabjában leginkább magát a –
Gauguin élettörténetét idézô – figurát beszélteti. Tanítványa pedig több alkalommal is
kijelenti mesterérôl, hogy „zseniális!”. Ez lenne a közeg visszfénye. Mintha a Tanítvány
sietne felismerni azt, amit az olvasónak/nézônek kellene. 

Kiss Csaba rendezésének nem egyszerûen a Mûvész megjelenítésének általános ne-
hézségeivel kell megküzdenie – ez esetben egy festôrôl és festményeirôl van szó, a vál-
ságba jutott képi ábrázolásról. A téma tehát különleges vizuális világot követel meg a
színpadon. Meggyôzôdésem, hogy egy olyan darabot, amely a képzômûvészet sorskér-
déseit elemzi, nem lehet ilyen igénytelen látványvilággal megjeleníteni. A Shure Stúdió-
ban megvalósult elôadás elsô és legfôbb hibája a vizualitásról való gondolkodása, illetve
nem gondolkodása. Gyûrött, rózsaszín foltos lepedôk takarják a játékteret, amelyet a né-
zôtér felôl nagy üres keretek vesznek körül, mintha a képek in potentia lennének; mintha
valakit a képei közé zártak volna – üzeni fölöttébb ideologikusan ez a fantáziátlan játék-
tér. A padlót csomagolópapír borítja. A háttérben ugyanakkora keret, mint a színpad ele-
jén, szintén csomagolópapírral bevonva. (Az elsô perctôl fogva tudható: festeni fognak
rá, és átszakítják. Így is lesz.) Egyszer használatos, minden értelemben olcsó, diákszín-
játszós megoldások (játéktér: Berzsenyi Krisztina). 

Az elsô jelenetben a Tanítvány rajzolja mesterét – ekkor még ígéretes a vizuális elemek
színpadi fogalmazása: a kartonpapír üres, csak a kéz, tehát a színészi játék hiteti el a raj-
zolást. Amikor azonban belép a Kereskedô, és a Festô képeit becsmérelve egyszínû
kartondarabokat kap fel a földrôl, amelyeket a mûvész majd rendre széttép, már nyilván-
valóan olyan színpadi konvencióval van dolgunk, amely nem megnyitja, hanem ellenke-
zôleg: végképp bezárja és kirabolja képzeletünket. Amikor pedig a Festô dühében egy
vödör vörös festéket loccsant a vászonra (csomagolópapírra), már csak egy el- és agyon-
használt színpadi gesztust látunk (a valamikori forradalmi akcionista képzômûvészeti
gesztus halvány mását). Ugyanez a Festô alkotóerejének teljében – már Tahitin, távol a
civilizációtól – ugyanezzel a vörös festékkel ugyanolyan képeket mázol: vajon tényleg
ezekrôl kellene elhinnünk, hogy a Nagy Alkotások? És miben is különböznének ezek
a tehetséges/tehetségtelen pacnik egymástól? 

T o m p a  A n d r e a

Egy sík
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Valaminek dolgoznia kellene: vagy a nézô fantáziájának, vagy
az alkotókénak. 

Kiss Csaba gyengébb rendezônek bizonyul, mint amilyen író.
Ami a mûben még lehetôség, a színpadon elszegényített ábrázo-
lás, mert csak a darab „szó szerinti fordítását” ismeri: valódi
képeket, valódi kereteket, vásznakat, gesztusokat, igazi tahiti lá-
nyokat vonultat fel. A darab dramaturgiailag izgalmas utolsó ré-
szére, amelyben a Festô egyszerre két helyen van jelen – egy való-
ságos szigeten és lázálombeli egykori hazájában –, a rendezônek
végképp nincs megoldási javaslata: a két sík érzékelhetetlen ma-
rad, zavaros, kaotikus jelenetek sorjáznak. 

A színészi játék nem tudja feledtetni a látvány szegénységét,
helyettesíteni összetört képzeletünket, elhitetni az alkotás lázát,
a szellemi útkeresés tétjét – végsô soron magát a drámát. Alig van
értékelhetô színészi alakítás – a játék banalitásba és hiteltelen-
ségbe csúszik: Fosu Nicolett Sabrina a Lányként gyenge, „általá-
nos” színjátszást mûvel. A Modell (Szôlôskei Tímea) és a Tanít-
vány (Jánosi Dávid) szerepe értelmezetlen, a drámában betöltött
funkciójuk homályos. A közhelyesre írt Kereskedôt Kerekes Jó-
zsef végig hamisan játssza. Györgyi Annának a „sokgyerekes sze-
gény áldozat Feleség” egysíkú vázlatát kell megjelenítenie – ezt
érzékenyen, sôt humorral teszi. A Festô szerepében Horváth
Lajos Ottó körül fokozatosan fogy a levegô: meghasonlása, szel-
lemi útkeresése egyre inkább tét nélkülivé válik, mûvészi/emberi
drámája lassan teljességgel kiürül. Míg végül be nem lép a Halál
(Hável László), ami – drámai fordulatként és színészileg egyaránt
– szinte már meg sem történik. 

KISS CSABA: TAHITI 
(Budapesti Kamaraszínház Shure Stúdió)

JÁTÉKTÉR ÉS JELMEZ: Berzsenyi Krisztina. RENDEZÔ: Kiss Csaba.
SZEREPLÔK: Horváth Lajos Ottó, Györgyi Anna m. v., Fosu Nicolett Sab-
rina, Jánosi Dávid, Szôlôskei Tímea, Kerekes József, Hável László. 
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Horváth Lajos Ottó (Festô), Jánosi Dávid (Tanítvány) 
és Szôlôskei Tímea (Modell) 
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mai magyar drámaírók félve nyúlnak az elmúlt száz év
sorsfordító nemzeti történéseihez. Ha mégis megteszik,

akkor inkább a kisember egyéni problémáit, társadalmi kiútta-
lanságát helyezik vizsgálódásuk középpontjába – sokszor nem
kevés iróniával –, óvatos történelmi keresztmetszetet adva kö-
zelmúltunkról. Nagy bátorságra vall, különösen egy fiatal kor-
társ drámaírótól, ha úgynevezett kényes történelmi eseményt
ábrázol, vitatott történelmi személyiségeket kelt életre, bár a hi-
telesség – végül is – nem korlátozza alkotói szabadságát. Németh
Ákos tizennyolc évvel ezelôtt írt Vörös bál címû drámáját a szín-
lap és a mûsorfüzet ôsbemutatóként jelzi, noha Andrási Attila
már megrendezte Magyarkanizsán, és szerepelt a mû a zalaeger-
szegi Nyílt Fórumon is.

A mû költôiségét a jelenetszerkesztés és a sajátos dialógustech-
nika adja. Sokszor van olyan érzésem, hogy Németh Ákos – cse-
hovi mintára – elbeszélteti szereplôit egymás mellett; ezzel érzé-
keltetve a zûrzavaros helyzetet, amelyben mindenki mást akar,
mást mond, mint amit gondol. Egyfajta metaforikus, költôi nyel-
vet teremt: rövid kérdéseket és elharapott válaszokat, lazán kap-
csolódó, kis koherenciájú szövegrészeket. Ha a nézô nem tud
úszni e szövegfolyammal, könnyen belezavarodhat az értelme-
zésbe, és kirekesztetté válhat. Komoly koncentrációt igényel, hogy
a töredezett elôadásból – a mûsorfüzet történeti áttekintésének
segítségével – kihámozza, milyen alternatívák adódtak a társa-
dalmi és politikai továbblépésre Magyarországon az elsô világhá-
ború után. 

Egy kibogozhatatlan történelmi helyzet, az 1918–19-es évek bi-
zonytalan, talajt vesztett idôszaka elevenedik meg Telihay Péter
rendezésében a nyíregyházi színház színpadán. Aki nem ismeri a
kort kellô alapossággal, meglehetôsen nehezen rakosgatja össze
az egyébként izgalmasan megírt, drámai feszültséggel telített, mo-
zaikszerûen összeillesztett jelenetek kirakós játékát.

A színpadkép, a látvány – vörös, fekete és fehér színek uralkod-
nak díszletben és jelmezekben egyaránt – összehangolása hibát-
lan. Az összes szereplô báli öltözéket (valamint pincér-, illetve
szobalányruhát) visel: a férfiak – a fegyôr, a kihallgató rendôrtiszt,
a szociáldemokrata politikus vagy maga Kun Béla – szmokingban
vannak; a két nôi fôszereplô estélyiben jár-kel a színpadon. Ezt

V i d a  V i r á g

Ál(l) a bál!
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