
sorsra érdemes színész küzdelme a térrel, a bezártsággal, a lég-
mentesen lezárt süketszobával, meg a nézô kétségbeesett figyel-
me, hogy nyomon kövesse, ami ott benn történik.  

E koordinátákon belül a Nemzeti elôadása nem is olyan rossz,
hisz remek és profi és jó és kevésbé jó színészek játszanak benne,
mint majdnem mindenütt, intenzíven és odaadással, szenvedé-
lyesen és lanyhuló ambícióval. És konfliktus is van, és feszültség
is teremtôdik néha, és lassacskán valami derengeni kezd a nézô-
ben, hogy mivégre is volna ez az egész, ha nem lépne mûködésbe az
egyébként jól bejátszható térben a színpadi masinéria. Melyet
ezúttal nem az ezerszer áldott épület tervezôje, hanem a rendezô
telepített ide, sterilizálva a nézôtér számára színészei játékát, ki-
légkondizva az elôadásból verejtéküket, hôjüket, párájukat, test-
nedveiket, durva hangjaikat, csöndjeiket és sistergéseiket. Apro-
pó hangok: mindent bemikrofonozva, kihangosítva hallunk. Ér-
tem én – vagy legalábbis érteni vélem –, miért történik így, csak
hát hótt konzervatív zsöllyekoptató lévén azt gondolom, hogy a
színház még mindig s tán mindörökké a zsigeri hatások mûvé-
szete. Sôt, az internetizált univerzumban hovatovább az egyik
utolsó menedék, ahol az ember mint eredendôen biológiai-intel-
lektuális lény, elemi módon, a maga valódi mivoltában megjelenhet.  

Ha nem mozgatja meg az érzékeket a színház, megette a fene
az egészet.  

Lehetne és nyilván kellene is értekezni még a színészi alakfor-
málásokról, hisz a Nemzeti Színház tizenhárom mûvészét látjuk
a produkcióban, de hát ezúttal a rendezôi koncepció, a konstru-
ált, patikamérlegen kidekázott struktúra maga alá temeti majd-
nem valamennyiüket. Lámpák mellôl, karzatról nézve az elôadást
nekem Kulka János, Sinkó László és Garas Dezsô esküdtje tûnt a

legmeggyôzôbbnek: Kulka a maga blazírt, laza, rámenôs, töpren-
gô és mégis ellágyuló figuráját hozta, húzósan, elgondolkodta-
tóan. Sinkó fölcsattanó süvöltései, szóvulkánjai, indulatcunamijai,
ideges kirohanásai, gyors villanásai és villámlásai ritmust adtak a
lassacskán csordogáló játéknak. Garas reszelôsen, göcögôsen
bölcs, fakó dörgedelmei nem csak a játékostársaknak szóltak. 

És akkor beszámolhatnék még arról, hogy ritmus is volt, és
tempó is, és drámai erô is néha, mégis, az egész úgy, ahogy volt,
hidegen hagyott: nemigen tudtam meggyôzni magam, hogy mi-
ért játsszák épp itt, épp most és épp ezt a darabot a Nemzetiben.
Lehet, hogy jól ki lehetett osztani a szerepeket (bár e téren elég
erôs kompromisszumokat vállalt a rendezô), s a színészeket fog-
lalkoztatni kell, ugye. Lehet, hogy a kisebbség és többség dicho-
tómiája is épp most a legkardinálisabb színházi motívum. Ehhez,
bevallom, újra meg újra fel kéne nôni. 

Ha elevickélek a Duna-parti gigaépítkezések régiójában az au-
tómig, s elindulok a városba, egészen másféle világokat látok. 

Földhözragadt színházjáró lévén egyre csak a mozgalmas, szí-
nes, rideg való égi mását keresem – a Nemzetiben is. 

REGINALD ROSE: TIZENKÉT DÜHÖS EMBER 
(Nemzeti Színház)

FORDÍTOTTA, DRAMATURG: Hamvai Kornél. DÍSZLET: Horesnyi Balázs.
JELMEZ: Pilinyi Márta. SÚGÓ: Kónya Gabi.  ÜGYELÔ: Kormányos Miklós.
A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Szabó Szilvia. RENDEZÔ: Balikó Tamás.
SZEREPLÔK: Trokán Péter, Schmied Zoltán, Sinkó László, Kaszás At-
tila, Hevér  Gábor, Spindler Béla, Stohl András, Kulka János, Garas
Dezsô, Szarvas József, Csankó Zoltán, Bródy Norbert, Horváth Ákos.  
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arga Zoltán rendezô és Bozsik Yvette rendezô-koreográfus Strind-
berg számos feldolgozást megélt Julie kisasszonyának színre-

vitelében szinte egy idôben látta meg a lehetôséget. De munkáik sem
mûfajukban, sem koncepciójukban nem hasonlítanak egymásra.

A zavaros magánéletû (háromszor nôsült és vált el) író natura-
lista szomorújátékát Hegedûs Géza a „nôgyûlölet klasszikus drá-
májának”, az író tapasztalataiból származtatott mûnek tartja; de
emellett – az Ibsen-drámákhoz hasonlóan – az antikvitás dráma-
írói hagyományainak nyomait is fellelhetjük benne. Például ab-
ban, hogy a jelenbéli konfliktus a múltban lezajlott események
következménye. Julie sajátos örökségnek tekinti anyja férfigyûlö-
letét, de lelke mélyén, ösztönei sugallatára nem tud egészen azo-
nosulni vele. Ezért állandó feszültség vibrál benne, s ha megseb-
zik, kiszolgáltatottá válik. Szintén antik elem az események sû-
rítése: a történet az év leghosszabb, Szent Iván sok babonával,
ünnepi ceremóniával körüllengett éjszakáján játszódik.

Bozsik Yvette nem az elsô koreográfus, aki táncos adaptációra
érdemesnek találta a drámát. Fél évszázaddal megelôzte ôt a svéd
Brigit Cullberg, akinek nagy sikerû koreográfiáját Európa-szerte

napjainkban is játsszák. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban
pedig András Lóránt 2000-ben készített egyfelvonásos táncjáté-
kot a mûbôl. A mi mindkét új Julie kisasszonyunk értékekkel ren-
delkezô elôadás, de nem hiszem, hogy korszakalkotó opusokká
válhatnának. 

Bozsik Yvette minimalista adaptációja kicsit terjengôsre sikere-
dett, és emellett – úgy láttam – helyenként vázlatos is. Sajnálatos,
hogy a színpad egyes részei betöltetlenek maradnak, és a Bozsik
által oly szépen használt apró mozdulatok és kézfejmozgások a
nagy térben sokszor elvesznek. A Bozsik Yvette–Vati Tamás (Julie–
Jean) kettôs viszont most is hû marad önmagához; valódi érzel-
meket, ellentmondásokkal teli, izzó férfi-nô viszonyt jelenít meg.
Kétségtelenül ez az elôadás legnagyobb értéke.

Varga Zoltán naturalista-realista rendezése egységes, mindent
megad, amit egy hagyományos színházi elôadástól elvárhatunk,
de egy hét múlva már nemigen emlékszünk a részleteire.

Bozsik – csakúgy, mint Varga Zoltán – nyitott színpaddal kezd.
Egy-egy szimbolikus bútordarabbal két helyiséget láttat: a nappa-
lit és a konyhát, vagyis az urak és a cselédek életterét. A nézôk
érkezésekor a Trafó csupasz színpadán egy férfi (Vati Tamás)
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heverészik vajszínû, szögletes mûbôr kanapéján – unott közönnyel szemlélve laptopjá-
nak a nagy térben miniatûrnek tetszô monitorját. Ha valaki a belépéskor nem figyeli meg
a képernyôt, és nem az elsô három sor valamelyikében foglal helyet, akkor késôbb már
nem lesz alkalma erre. Pedig a végig erôs fénnyel világító monitor újra és újra magához
vonzza a nézô tekintetét, és az elôadás végén a képernyô lehajtása többet jelent a „film
végénél”. A kanapé elôtt gobóval vetített szônyeg „hever”. Helye a kanapéhoz és a sze-
replôk helyzetéhez képest többször változik. Bozsik másik fontos díszletelemet is beiktat
az elôadásba: egy kicsi, neoncsövekkel keretezett medencét, amely tükörképet vagy jövôt
mutathat, mint Nárcisz víztükre vagy a Csongor és Tündében Tünde csodakútja; a sze-
replôk rendre ide járulnak, mintha tanácsot, vigaszt, megnyugvást találnának benne. Ta-
lán a halál kapuja ez, amelyen belépve Julie az elôadás végén végleg elfojtja szenvedélyét.
A háttérben hosszú fehér konyhaasztal. Ez a bútordarab mindkét elôadás jellegzetes
díszleteleme – igaz, Bozsiknál sokkal kevésbé „játszik”, mint Vargánál, akinek rendezé-
sében minden lényeges esemény itt történik. 

A Trafóban a kanapé kerül a központi helyre. Vati Tamás rövid, fôként civil mozgások-
ból összeálló kanapé-szólója után földig érô, köldöknél begombolt farmerkabátjában,
vérvörösre festett szájjal megérkezik Bozsik Yvette. Kétségem sincs (bár színlapot nem

láttam az elôadás elôtt): ô Miss Julie, a csá-
bító. Átlép a kanapén és Vatin (nyilván:
Jean). A férfi egykedvûen fogadja; az el-
eldôlô nônek kötelességszerûen nyújt tá-
maszokat, úgy, ahogyan az élet igazságta-
lansága ellen némán lázadó lakáj teljesíti
úrnôje kéréseit. Láthatóan nem érinti meg
Julie szembetûnô és kihívó nôiessége, még
akkor sem, amikor a nô apró mozdulatok-
kal kivillantja meztelen combját. Bozsik jól
ért ahhoz, hogyan izzítson fel finom eroti-
kával egy-egy pillanatot. Eltûnôdöm azon,
miért találom kevésbé erotikusnak a csu-
paszon eltáncolt kortárs elôadásokat, mint
Bozsik némelyik „ruhás” jelenetét. Jeant
inkább Julie mozgatja, irányítja, rendezi,
és ez egybevág a dráma azon részével,
amelyben Julie táncba csalja lakáját. Ha-
marosan látomásszerûen jelenik meg a
történet harmadik szereplôje, Kristin, Jean
drámabeli jegyese, Julie szakácsnôje (Fü-
löp Tímea). Angyali alakja kívül marad a
történéseken, mintha másik létdimenzió-
ban élne. Emlékezetes a konyhaasztalon
lejtett könnyed, már-már gyermeki tánca,
melyben szinte lebeg az asztal fölött, és
ezáltal a szereplôk fölé emelkedik. Lát-
ható, hogy „hivatalos” viszony kapcsolja
Julie-hoz, egy másik jelenetben pedig (a
két nô versengésekor Jeanért) a férfihoz
fûzôdô érzései is megnyilvánulnak. Egyéb-
ként csak idônként kapcsolódik be az ese-
ményekbe. Allegorikus jelenség: a tiszta-
ság, az erkölcs szimbóluma – fehér, musz-
linszerû bakfisruhája is ezt erôsíti. Mielôtt
azonban jobban feltárulna a három sze-
replô viszonya, két újabb alak tûnik fel a
színen: elôször egy férfi (Gombai Szabolcs),
majd egy elegáns, sötét kosztümöt viselô,
vörös sálas nô (Samantha Kettle). Hama-
rosan nyilvánvalóvá válik, hogy Bozsik
Yvette megkettôzte Jean és Julie alakját, s
ezzel egyfajta sajátos szerelmi ötszöget te-
remtett. A két-két szereplô ellenpontozza
egymást. A Gombai–Kettle páros nem
olyan szenvedélyes, mint a Vati–Bozsik
kettôs. Kapcsolatuk kisemberek nüansz-
nyi nyûglôdése csupán. Ha Bozsik és Vati
a dráma szereplôinek mai megfelelôi, ak-
kor Gombai és Kettle – jelmezük ellenére
– Strindberg korabeli figurák. De nem
ilyen egyszerû a képlet: szereplôcserék
kezdôdnek, s a késôbbiekben egyre sûrû-
södnek. Összekeverednek a párok, ezzel
széttörik a történet egy darabig követhetô
linearitása. Kitágulnak a tér-idô korlátok,
általános emberi kérdéssé tágul férfi-nô
örök hierarchiaharca. 

Koreográfiájában Bozsik verbalitás nél-
kül is markáns egyéniségeket rajzolt meg.
Vati Tamás állandó, változatlan karakter,
és ez mondható el a pontosan dolgozó
Gombai Szabolcs megformálta Jeanról is.
A személyiség e következetes statikussága
éppen ellentétes a vidám színpadi Jean-
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Kovács Vanda (Julie) és Kárász Zénó (Jean) a Vidám Színpad elôadásában
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karakterrel. Kárász Zénó képes megmu-
tatni az általa megformált személyiség
belsô ellentmondásait: az alázat és a láza-
dás távoli pólusait, az érzékenység és ér-
zéketlenség kettôsségét Julie-val és Kris-
tinnel folytatott viszonyában. Nehéz el-
dönteni, melyik Jean valódi arca. Hol az
egyik, hol a másik oldala kerekedik fölül.
Van, amikor meghunyászkodó és tekin-
télytisztelô (a gróf csizmájának puszta lát-
ványától görcsbe rándul a gyomra), más-
kor – Julie személyén keresztül – az ura-
kon vesz elégtételt.

Bozsik Yvette és Samantha Kettle ha-
sonló utat jár be, mint a vidám színpadi
Julie-t alakító Kovács Vanda. Eleinte öntu-
dattól duzzadó, emancipált nôt jeleníte-
nek meg, aki szemünk láttára dobja el el-
veit, válik érzelmileg, testileg, erkölcsileg
és minden egyéb értelemben kiszolgálta-
tott, összetört nôvé, s végül öngyilkos-
ságba menekül. Kovács Vanda játéka ele-
inte túlzott, a szereptôl idegen határozott-
ságot mutat, de késôbb folyamatosan ala-
kul át sokszínû, összetett karakterré. Szé-
pen építi fel a szerepét; törékeny, nôies
alkata ellentétes a belül forrongó, kemény
jellemmel, és ez a feszültség végig érzôdik
játékában. Julie-ja magasról zuhan a
mélybe, végsô tragédiája katartikus. Kris-
tint a Vidám Színpadon Nyertes Zsuzsa
játssza. Legkevésbé ô képes azonosulni a
figurával; túl mai, túl mozgékony, túlságo-
san akar játszani. A dráma második felé-
ben, amikor ô vonja le a legfontosabb er-
kölcsi tanulságokat – ráhangolódik a
szerepre. 

Varga Zoltán a három szereplô állandóan változó viszonyát ragadja meg. A figurákról
lassan kiderül, hogy egyikük sem olyan, mint amilyennek elôször látszott. A kemény és
furcsa elveket valló grófkisasszony befolyásolható, és védtelenebb, mint Jean által
meggyilkolt madara; a tisztelettudó és távolságtartó Jean szenvedélyes csábító és szeretô,
aki hidegvérrel hazudik a cél érdekében, és érzelgôssége néha meglepô. A gyámoltalan-
nak látszó szakácsnô valójában mindkettejüknél erôsebb, sziklaszilárd erkölcsöket kép-
visel, s ha büszkeségén csorba esik, tudja, mit kell tennie. Az elôadás jó ritmusú. Látvány-
világa XIX. század végi korhû konyhabelsôt idéz, leginkább színei ragadják meg a nézôt:
pasztell árnyalatok dominálnak, a törtfehér, a halványzöld, a mogyorószín és a barna.
Kellemes, otthonos, elsôsorban funkcionális szempontból jól használható, egyszerû
skandináv bútordarabok alkotják a berendezést. Meghatározó a hosszú, törtfehér
konyhaasztal, a komód, a lábon álló mosdótál, a nézôkkel szembefordított – funkció nél-
küli – nagy állótükör. A jelmezek színhatása harmonizál a díszletével. A ruhák eltérô
élénksége a szereplôk társadalmi rangsorban elfoglalt helyét jelzi. A szakácsnô ruhája a
legjellegtelenebb és legvisszafogottabb, Jeané már valamivel erôteljesebb barnás, lilás,
okkeres árnyalatban játszik, Julie pedig a környezetében egészen élénknek számító tégla-
vörös fûzôjû muszlinruhában jelenik meg. A zenei összeállítás inkább balkáni vagy déli
zenei motívumoknak tûnô dallamtöredékeket idéz.

Hegedûs Géza Strindberg nôgyûlöletét hangsúlyozza, én úgy láttam, hogy mindkét
elôadás a férfilélekre vet sokkal rosszabb fényt. Jean közönyös és flegma, jelleme kamé-
leon módjára változó, ráadásul ô hajszolja Julie-t az öngyilkosságba. Julie sajnálatra
méltó, bukott nô, semmiképpen sem gyûlölni való figura. Varga Zoltánnak sikerült elke-
rülnie a sablonokat, Bozsik Yvette pedig önvallomásnak szánta munkáját. Valóban –
Vati Tamással együtt – ô válik az elôadás meghatározó alakjává. Kettôsük még mindig
tud újat mondani férfi és nô viszonyáról.

MISS JULIE
(Bozsik Yvette Társulat, Trafó)

JELMEZ: Nagy Fruzsina. ZENE: Jean-Philippe Heritier. KOREOGRÁFIA: Bozsik Yvette.
SZEREPLÔK: Samantha Kettle, Gombai Szabolcs, Fülöp Tímea, Bozsik Yvette, Vati Tamás.

AUGUST STRINDBERG: JULIE KISASSZONY 
(Vidám Színpad)

FORDÍTOTTA: Lontay László. LÁTVÁNY ÉS RENDEZÉS: Varga Zoltán.
SZEREPLÔK: Kovács Vanda, Kárász Zénó, Nyertes Zsuzsa. 
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Vati Tamás, Bozsik Yvette és Samantha Kettle a Trafóban 
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