
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. 

11 22 ■ 2 0 0 6 .  F E B R U Á R

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

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
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a képvilágot erôsítik fel az egyenletesen vörösre színezett lámpák,
aláhúzva a címben rejlô kettôs utalást: a vörös színnel összenôtt
politikai szimbólumot, illetve a szalonok, báltermek, bordélyok
bensôséges és buja félhomályát. 

Az elôadás elsô felében párok táncolnak bécsi keringôt, átsu-
hannak, majd egyre ritkábban és egyre rövidebb idôre tûnnek elô
ismét. A zene eleinte a Kék Duna keringô, majd egyre sötétebb tó-
nusú, sötétebb hangszerelésû lesz a dallamvilág a mostanában
méltán népszerû és sok színpadon (például a La Dance Company
új elôadásában) feltûnô Apokalyptica segítségével. A báli hangulat
észrevétlenül vált át egy fenyegetôbb, nyomasztóbb, szürreálisabb
világba.

Már túl vagyunk Kun Béla és társai bebörtönzésén és kihallga-
tásán; megkapták a teljhatalmat. Ekkor következik a darab
tetôpontja: a szabadkômûves szeánsz. A forgásban lévô színpad
padlóján hatalmas, égô szabadkômûves-szimbólum jelenik meg,
körben vörös Ku-Klux-Klan-álarcot viselô embertömeg térdel. Kö-
zépen a szeánszot vezetô mesterek: a Kereszt testvér, a Korona
testvér és az Érc testvér beszél. Nem tudom, ismereteim hiányosak-e,
én mindenesetre képzavart érzek a két földalatti szervezôdés ef-
fajta színpadi szimbiózisában; elvégre a Ku-Klux-Klan brutális,
négerellenes, antiszemita akcióival vált hírhedtté; míg a szabad-
kômûvesek testvériséget, felvilágosodást, polgári liberális elveket
hirdettek. Zavaromat fokozzák a Jelenések könyvébôl, pontosabban
a pecsétek felnyitásából elhangzó bibliai idézetek. 

A darab felvonultatja a viharos korszak számos politikai sze-
replôjét, vöröseket és fehéreket egyaránt, valamint az ôket közvet-
lenül körülvevô arctalan embereket. A statisztéria aktívan részt
vesz az elôadásban, plasztikusan jeleníti meg a „nép széles réte-
geit”. A színészek láthatóan küzdenek a nehéz politikai szöveggel
– s a sok egyenrangúan fontos szerepben nem könnyû kitûnni.

Szamuelynek (Kuna Károly) két arcát látjuk: a hatalomtól meg-
részegülô politikusé mellett a Mimi (Horváth Margit) ölébe mene-
külô, szenvedélyes férfiét is. Kettôjük szcenikailag szépen megol-
dott nagyjelenetében Mimivel fentrôl leereszkedik az egyébként a
föld felett himbálózó ágy. A nô démonikus jelenség ledér hálóin-
gében, alakja itt akár allegorikus is lehet. Uralkodik a férfin, behá-
lózza, jósol neki. 

Juli (Molnár Mariann) és Cserny kapcsolata egészen más. Cser-
ny (Illyés Ákos) a zömében tengerészekbôl álló, terrorista szel-
lemû, rettegett „Lenin-fiúkkal” járja az országot páncélozott
vonatán, az úgynevezett „halálvonaton”. Az ô életében Juli: szé-
gyellni való „fekete folt”. Szüksége van rá mint nôre, de megveti az
úri sorból érkezô lányt, aki bánatában prostitúcióba és alkoholmá-
morba menekül. Csak Juli elejtett megjegyzésébôl tudjuk, hogy éj-
jelenként nyoma nincs Cserny durvaságának. Molnár Mariann
meghatóan kiszolgáltatott nô; az összes szereplô közül talán ô a
legemberibb figura.

A Kun Bélát megformáló – korabeli fotóira fizikai megjelenésé-
ben is emlékeztetô – Horváth László Attila kezdetben kimért és
megfontolt karaktert alakít. Hanghordozása, a hiátusos dikció
tiszteletet és figyelmet követel. A késôbbiekben – bizonyára ren-
dezôi vonalvezetésnek megfelelôen – egyre inkább a tanító, a
bölcs mester alakját, majd késôbb a megtörhetetlen, eszméiben
vakon hívô, sorsát beteljesítô „prédikátor” szerepét ölti magára.
Egyre erôteljesebben kirajzolódik a képtelen hasonlat: Kun Béla
mint Jézus XX. századi alteregója. Jelenetrôl jelenetre egyre több a
bibliai áthallás; nem csupán a szövegben, hanem sokkal inkább vi-
zuálisan. Kun Béla alakja feltûnik egy fehér asztalon, körülötte az
arctalan tömeg, amelyhez szavait intézi. Fensôbbséges pátosszal,
egyszersmind egy népvezér leereszkedô gesztusaival beszél, mi-
közben az emberek a kezét fogják, meg akarják érinteni. A megidé-
zett kép: Jézus a tanítványok között. Egy másik jelenetben Pogány
Kun Béla lábát mossa és törli kendôvel. Az utolsó jelenet talán a
keresztre feszítésre utal.

A különbözô korosztályok eltérôen értelmezhetik az elôadást.
Az idôsebb generációnak az iskolában hallania kellett a kor ese-
ményeirôl, a Vyx-jegyzékrôl, az ôszirózsás forradalomról, a Ta-
nácsköztársaságról, Kun Béláról, Szamuelyrôl, Landlerrôl, Cserny-
rôl és a többiekrôl. A mai gimnazisták nyilván a történelmi tapasz-
talaton átszûrt értelmezés szerint ismerkednek meg az esemé-
nyekkel. A kettô közti nemzedék viszont – a mai huszonöt–
harmincöt évesek – alighanem tanácstalanul üldögél a nézôtéren.
Az ô – a rendszerváltás idejére esô – történelemóráikon „elfelej-
tettek” beszélni errôl a kínos korszakról, vagy egyórás tananyaggá
sûrítették. Ez történetesen az én nemzedékem. Számunkra szol-
gálhat Németh Ákos drámája a legnagyobb felismeréssel. Nehéz
és fárasztó, nem afféle szombat esti vigalom a Vö-rös bál, amely
Telihay rendezésében áttekintô történelmi tablót tár elénk. 

NÉMETH ÁKOS: VÖRÖS BÁL
(Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza)

DRAMATURG: Vörös Róbert. SEGÉDRENDEZÔ: Rajkó Balázs. LÁTVÁNY ÉS

RENDEZÔ: Telihay Péter.
SZEREPLÔK: Horváth László Attila, Kuna Károly, Avass Attila, Tóth Ká-
roly, Rajkó Balázs, Petneházy Attila, Illyés Ákos, Horváth Margit, Mol-
nár Mariann.
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Jelenet az elôadásból 
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