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Hil ler Ist ván ok ta tási és kul tu rá lis mi nisz ter, il letve a
Ma gyar Szín házi Tár sas ág kö zött egyez te tés zaj lik Szín -
házi Tör vény lét re ho zása ér de ké ben. Bi zott sá gok ala kul -
tak az egyes szín házi te rü le tek tör vénybe fog lal ható igé -
nye i nek elôké szí té sére és össze han go lá sára (lásd SZÍN   -
HÁZ, 2007. feb ruár). A meg áll apo dás ér tel mé ben a bi -
zott sá gok 2007. ja nuár 31-re be nyúj tot ták munka anya -
ga i kat. Alább a szín házi struk tú rá val fog lal kozó mun ka -
bi zott ság ja vas la tát kö zöl jük.

– A Szín házi Tör vény elôké szí té sé nek nem le het
ki in du ló pontja a je len legi ne héz pénz ügyi hely zet.
A tör vény nek a szín há zak faj táit, új szín há zak ala pí -
tá sát, meg lévô szín há zak át ala kí tá sát, a szín há zak
konk rét fel ada ta i nak a fenn tar tó val együtt meg fo gal -
ma zott irány el veit, mû kö dé sé nek tör vé nyi ke re teit és
fi nan szí ro zá sá nak sza bá lyait és ga ran ci áit kell tar tal -
maz nia.

– A szín házi struk túra nem fris sen fel me rülô igé -
nyek sze rint, tetszôle ge sen ala kít ható rend szer, ha -
nem tár sa dalmi és tör té nelmi össze füg gé sek so ro za -
tá ból, szer ves fejlôdés sel, több év szá zad alatt ki a la kult
ter mé sze tes ál la pot. A ma gyar szín házi struk túra, így
a ma gyar szín házi in téz mény rend szer a kul túr tör té -
net fo lya mán ki a la kult kul tu rá lis örök ség, mely nek
vé delme és meg tar tása tör vé nyi fel adat. A tör vény fog -
lal koz zon a szín házi struk túra új di men zi ó i val, és
fog lalja ma gá ban a ma gyar színi kul túra nem zeti kul -
tu rá lis örök ség ként való de fi ni á lá sát.

– A ma gyar or szági szín házi mû kö dés több mint
két száz éves si ker tör té nete nem csak a ma gyar szín há -
zak ér deme, ha nem a tár sa da lom két száz éve tartó
elemi igé nyé nek tükre.

– A szín házi tör vény elôké szí té sé hez meg ke rül he -
tet len a szín há zak pon tos va gyoni tér ké pé nek el ké szí -
tése (az épü let, az épü let ben hasz nált esz kö zök, va la -
mint a szín ház ban dol gozó „hu mán erôfor rás”).

– Szük sé ges fel tér ké pezni a je len legi szín házi mû -
kö dé sek tel jes ská lá ját és mû kö dé sük fel té te leit. Fel
kell mérni a szín házba já rás szo ká sait is or szág szerte
– kü lö nös te kin tet tel a már tra dí ci ó ként szín házba
járó ré te gek el vá rá sa ira és a fi a tal ge ne rá ció igé nye ire.

– A szín házi tör vény nek rög zí te nie kell, hogy a kü -
lön bözô tí pusú szín há zak nak ki a fenn tar tója és meny -
nyi ideig (pl.: mi nisz té rium, ön kor mány zat, ala pít -
vány, ma gán kez de mé nye zés stb.). Az Or szág gyû lés
és a szín há zat vál laló ön kor mány za tok tör vény ben
sza bá lyoz zák a fenn tar tás fel té te leit.

– El en ged he tet len a fel ügye le tet el látó mi nisz té ri -
um fo lya ma tos szak mai kon zul tá ci ója a fenn tartó ön -
kor mány za tok kal. Tisz tá zandó és a ve zetôi pá lyáz ta -
tás kor meg fo gal ma zandó, hogy mi lyen szín házi
fel  adat vár a le endô meg bí zottra.

A szín házi tör vény nek fog lal koz nia kell: 
• a szín há zak fenn tar tá sá nak és fi nan szí ro zá sá nak

tör vé nyi ga ran ci á i val;
• a fi nan szí ro zás mér té ké vel (a min den kori GDP-hez

vi  szo nyítva, szá za lé kos arány ban);
• a szín ház fi nan szí ro zás rend sze ré vel (épü let, tár su -

lat, pro duk ció fi nan szí ro zása); 
• a szín házi élet forma sa já tos sá gait fi gye lembe véve

a szín ház ban dol go zók munka kö rül mé nye i vel;
• a szín házi munka vég zés sa já tos sá ga i ból eredôen a

Munka Tör vény könyv és a Kö zal kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szóló tör vény ide vo nat kozó át dol go zá sá val;

• a szín ház ban dol go zók nyug díj fel té te le i nek meg te -
rem té sé vel (spe ci á lis kö rül mé nye ire való te kin tet tel,
szak mai és egyéb kri té ri u mok alap ján);

• a füg get len és ún. al ter na tív tár su la tok köz pénz hez
és ját szó hely hez való hoz zá fé ré sé nek kér dé se i vel;

• a ma gyar szerzôk szín padi je len lé té nek biz to sí tá -
sá val;

• a szín házsz pon zo rá lás kö rül mé nye i vel (adó ked vez  -
mé nyek, egyéb ked vez mé nyek biz to sí tá sá val);

• az ál lami, il letve ma gán tu laj donú cé gek kul tú ra fi -
nan szí ro zás ban való rész vé te lé vel;

• a szín ház tí pu sok konk rét meg je lö lé sé vel: 
– fenn tar tási szem pont ból,
– mû kö dési szem pont ból, 
– mû faji szem pont ból;

• az opera ját szás stá tu sá val és in teg rá lá sá val a ma -
gyar szín házi életbe;

• Ma gyar or szág köz igaz ga tási áta la kí tá sá nak a szín -
há za kat érintô kö vet kez mé nye i vel;

• az NKA és egyéb pro duk ciós pá lyá za to kon való
rész vé tel fel té te le i vel;

• az újon nan ala pí tandó szín há zak vagy tár su la tok
lét re jöt té nek kö ve tel mény- és fel té tel rend sze ré vel;

• az eset le ges meg szün te tés hez kap cso lódó sza bá -
lyok kal;

• a szín há zak ban mun kát vál laló bel- és kül földi
szak  em be rek, va la mint a vég zett ség gel ren del kezô
vagy nem ren del kezô mû vé szek fog lal koz ta tási arány -
szá má val;

• a pá lyá zati tá mo ga tá sok minôségi kri té ri u ma i -
val.

MUNKA ANYAG A SZÍN HÁZI TÖR VÉNY HEZ

Szín házi struk túra 
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tö ké le tes, vagy is a min den kori nôi és férfi idol -
hoz ha so nuló mo dell mez te len sége az iko nog -

rá fiai ká non ré sze. Az esz mé nyí tett test „tu laj do nosa”
nem sze mé lyi ség, ha nem esz té ti kai rep re zen tá ció:
mo dell, vagy is minta. El len tét ben a „minta kép pel” a
nem azo no sít ható csu pasz test a szé gyen, az em beri
esendôség – a bûn be e sett em ber – jel képe. Az eu ró pai
mû vé szet ben idôrôl idôre meg is métlôdik a pro vo ka tív
gesz tus: fel mu tat ják az idollá nem szub li má lódó tes -
tet. Füg get le nül at tól, hogy fi gye lembe ve szi-e a te o ló -
giai, mû vé szet tör té neti kon tex tust, meg döb benti,
meg rázza a be fog adót Remb randt Zsu zsan nája,
Ma net Olim pi ája, Au gust Ser rano romló tes te ket áb rá -
zoló fo tói vagy Balla De me ter ar cát el ta karó idôs Ádám

és Évája, eset leg Zsó tér Sán dor sze gedi Brit ten (Szen t -
i vá néji álom)-ren de zé sé nek fél mez te len öreg em bere
(Puck) vagy Tarr Béla kór házi zu hany zó ban ácsorgó
mez te len ag gas tyánja (Werck me is ter har mó ni ák). Nem
csök kenti a pro vo ká ció ere jét a ránk zú duló kom mer -
ci á lis por nog rá fia – tu da tunkba égett a ti la lom, zsi geri
ha tás sal van ránk az évez re des tabu. 

Még meg rá zóbb az esendô ru hát lan ság szín pa don.
Egy (nem a szakma, ha nem a kö zön ség szem pont já -
ból) szí nész köz pontú szín házi élet ben a szí né szi sze -
mé lyi ség az elôadás je len té sé nek ré sze. Mint ha is mer -
nénk a mû vészt, tu laj don sá gok kal ru ház zuk fel, így
egyé ni sé gét mint egy meg konst ru ál juk. A szín ház lá to -
ga tót ér zelmi vi szony fûzi hozzá, sze reti, várja, fi gye -
lem mel kí séri ala kí tá sait. (Ne ál tas suk ma gun kat, a
szín pa don Ti tá nia vetkôzik, és Spo la rics And rea lesz
ru hát lan. Gyak ran hall hat juk, hogy így em le get nek
egy-egy elôadást: eb ben vetkôzött le ez vagy az.) Al földi
Ró bert ren de zé se i ben gyak ran látni fe det len testû szí -
nészt. A Szen ti vá néji álomban töb bet is. A kér dés csak
az, hogy mi lyen gon do la tot, je len tést hor doz a ta bu -

sértô tett. Mi szen te síti a ci vil
nézôi ér zel me ket – za va ro dott -
sá got, fel há bo ro dást stb. – is ki -
váltó, ki vé te le sen erôs gesz tust? 

A Bárka Szín ház elôadá sá ban
a cse lek ményt bo nyo lító Puck
va rázs lónô: Lá zár Ka ta lin jó -
részt rö vid test színû pon gyo lát
vi sel… Teste ál tal lesz se bez hetô
fi gura és szí nész – sa ját teste
alázza meg, hozza meg szé gye -
nítô hely zetbe az em bert. Maga
a sze re lem, még in kább a vágy,
ami le a la cso nyítja. He léna és
Her mia ak kor vetkôzik, ami kor
el akar ják hagyni. Késôbb gör -
csö sen ta kar gat ják ma gu kat.
Fiúk (De met rius és Lysan der)
és lá nyok egy mást haj ku rászva,
üvöltve, kín lódva té pik ma guk -
ról a ru hát. A sze re lem csa tá -
ro zás, harc, vi as ko dás a fáj -
dal ma sabb faj tá ból. A pár vál -
tás, csö  mör, fel cse rél hetôség
sha kes pe are-i me ta fo rá ját a
ren de zés fo nák já ról szí nére
for dítja: sti li zált cso port szex -
szel zá rul az el ke se re dett du la -
ko dás. A négy fi a tal „kö zös ülé -
sé ben” – Ger gye Krisz tián egy  -
szerû és szép ko re og rá fi ája – az
érin tés, ta lál ko zás, egy másba
fo nó dás gyö nyö rû sége tá rul fel.
A nagy oda adás sal, te het ség gel

Pe ré nyi Ba lázs

Sze relmi átok
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  S Z E N  T I  V Á  N É J I  Á L O M

Dévai Balázs
(Demetrius), 
Szorcsik Kriszta
(Hermia), Parti Nóra
(Heléna) és Nagypál
Gábor (Lysander)

A
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meg va ló sí tott moz gás sor nem csak azért har mo ni kus,
mert szép em be rek esz té ti ku san mo zog nak az ar tisz ti -
kus pont fény ben. Nem. A tán cos min dig idol. Ezért
ke vésbé pro vo ka tív a mez te len sége. A tán cos a test
mé di uma, sze mé lyi sége fel ol vad a moz du lat ban. Mi
en nek az erôs ér zéki ha tás nak a je len tése? Hon nan és
mi ért szü le tik meg a mez te len ség disz har mó ni ája,
majd a tes tek össz hangja? Ta lán a gyöt rel mes sze -
relmi vá gyat az ak tus kol lek ti vi zá lása sze lí díti gyön -
géd séggé? Sze ret kezz és ne sze ress? Mert ha sze retsz,
há bo rúzni fogsz! Bán tani és meg bán tódni! Túl pri -
mer ér tel me zés? Le het sé ges. Azon ban a ren de zés
egyik leg fon to sabb jel leg ze tes sége, hogy jel ké pes tar -
tal ma kat konk rét „szín házi mon dattá” egy szerû sít.
Vissza for dítja a me ta fo rá kat, hogy vi lá gossá te gye el -
gon do lá sait.

A sza már a za bo lát lan, ki áradó sze xu a li tást jel ké -
pezi. A hosszú sza már fül a fal losz szim bó luma. Az át -
va rá zsolt Zu boly (Kar dos Ró bert) ir dat lan bôrfal lo szá -
tól lesz sza már. Kris tály tiszta ma gya rá za tot ka punk a
sze replôk több ér telmû tet te ire. Ti tá nia (Spo la rics And -
rea) sorsa, mint min den sze retôé az elôadás ban, a
me g a láz ta tás. Hi ába orozza el a szí nen is meg je lenô
ágyék kötôs in diai fiút (Oláh Zol tánt) Obe ron tól, hi ába
kel leti ma gát gro teszk tánc cal, hi ába ag gat rá töm ér -
dek ék szert, hi ába rán gatja tán cos ként, mint egy élet -
te len bá but. Nem kell a fi a ta lem ber nek! Gon dol hat tuk
volna, hi szen mi köz ben Ti tá nia és Obe ron (Ká lid Ar -
túr) ma ra ko dott rajta, az ifjú va dul sze me zett egy tün -
dér lánnyal (Fá tyol Ka milla). A két ség be e sett üze ke dés
a sza már em ber rel el ke se re dett bosszú, ki e lé gü let len -
ségbôl és ön utá lat ból fa kad. A me ga lá zott kö zép korú
nô oda veti ma gát az elsô fér fi nak, aki szembe jön vele,
itt a po ca kos, ru hát lan Zu boly nak. Emi att gyötri ki ma -
gát kín lódva, pi ron kodva ru há já ból. A ter mé keny sé g -

ün ne pek ri tu á lis kel léke ki csit eny hít a fel zak lató, me g -
a lázó tör té né sen – mi vel szak rá lis mezôbe emeli az
in di vi du á lis kínt. Jót tesz az elôadás nak (nézônek) a
sza tur ná liák bôvérû hu mora. Ti tá nia szó sze rint fu vo -
lá zik a bôrszer szá mon (me gint egy le for dí tott szó kép),
meg fújja a há ro ma rasz nyi tol da lé kot, és ját szik az
ágyékra csa tolt hang sze ren. 

A ren dezô ak ku rá tu san le for dítja egy nem ûre a többi
kap cso la tot is. El len sé ge sen mé re geti egy mást The -
seus (Egyed At tila) és Hip polyta (Varga Anikó). Néma
össze csa pá suk kal in dul az elôadás. Mint az ál la tok!
S va ló ban, mint két szar vas lö kö dik, ök le lik egy mást.
Theseus „kérôje” va ló ban „kard” le he tett, „bán tal ma -
kon vette” Hip polyta „sze rel mét”. Ger gye Krisz tián ko -
re og rá fusi, tré neri mun ká já nak vé ge red mé nye exp -
ressz ív, drá mai, szel le mes, szí nészre sza bott, kar ak -
te res, egyedi – egy szó val nagy szerû. Még is gyak ran
csak il luszt rá ció. Fel mu tatja a rej tett mo tí vu mo kat, el -
tit kolt szán dé ko kat, egy szó val a mö göt test. Pa ra dox
mó don ép pen az elôadás egyik leg iz gal ma sabb össze -
tevôje csök kenti a szí né szi já ték ha tá sát. Amit nem
árul el a sti li zált moz du lat, azt fel tár ják a nyers ak ciók,
vi lá gos tér beli hely ze tek. He léna ki köp Lysan der után,
mi kor el árulni ké szül a nála bol dog ab ba kat. A meg bû -
völt De met rius és Lysan der úgy ke ring He léna kö rül,
mint boly gók a Nap kö rül – nem bír nak ki sza kadni de -
le jes von zá sá ból. Transz pa renssé, át tetszôvé, egy ér tel -
mûvé vál nak a fi gu rák, nem igen ma rad mit el ját szani
a szí nész nek, il letve fel fe dezni a be fog adó nak.

Eb ben a Szen ti vá néji álomban férfi és nô te he tet len,
hoz zá juk vág nak egy vil ló dzó kü tyüt, és on nan tól me g -
ál lás nél kül pör geti ôket a sze relmi düh. Rit kán látni

Horváth Kristóf (Gyalu), Ollé Erik (Dudás), Gergye Krisztián
(Ösztövér) és Pásztor Tibor (Orrondi) 
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négy ha son lóan erôs sze mé lyi ségû fi a tal sze rel mest,
mint Parti Nóra (He léna), Szor csik Krisz tina (Her -
mia), Nagy pál Gá bor (Lysan der) és Dé vai Ba lázs (De -
met rius). Még is egyek ôk: egy for mán ke mé nyek és
sértôdöt tek, kö ve telôzôk és elé ge det le nek. Nem sze -
mé lyi sé gek, ha nem a vágy al anyai és tár gyai. Kap cso la -
tuk ban (kap cso la ta ik ban) alig van el moz du lás, szín,
ár nya lat. Szen ved élyes elôadás a Bár káé, egy fajta szen -
ved ély fût min den kit. Te kin te tek vil lan nak, arc ke mé -
nye dik, hör gésbe fúl a hang, va dul nyar ga lá szik, vagy
te he tet le nül vergôdik a test. De met rius me ne kül He-
lé ná tól, ezért le veti ma gát egy ma gas pal ló ról, nem
akár mi lyen mu tat vány. Szûk re gisz ter ben nyil vá nul -
nak meg nagy szí né szi ener giák. Mi ma rad a le mez te -
le ne dés, ki tá rul ko zás után? A szé gyen. 

Von zá sok és vá lasz tá sok el eve meg ha tá ro zot tak.
A sze re lem fá tum, még in kább egy ki is mer he tet len, de
meg má sít ha tat lan felsôbb aka rat el ren de lése. Puck, a
fô moz gató enig ma ti kus lény. Va já kos asszony és vudu
va rázsló. Vö rös bun dá ban vagy há ló ru há ban lát ha tat la -
nul bû völ, át koz, áld – ma ga san fel ette áll a meg ba bo -
ná zot tak nak. Míg a töb biek ki tom bol ják, ki játsszák, ô
rejti in du la tait, szán dé kait. Nem ért he tet len, ha nem ti -
tok za tos. Lá zár Ka ta lin fö lé nyes szí né szet tel uralja
gesz tu sait, a ki fe je zést, a szí né szi ener gi á kat. Ját szik a
szen ved éllyel szen ved ély te len – „lát szik és látszva enyé -
szik”. Puck aka rata le gyen eset le ges vagy tör vény szerû,
vé let len vagy sors – nem e vi lági, mert nem ért hetô,
nem fejt hetô meg. Ri tu a li tás, me ta fi zika és mély lé lek -
tani par ti ku la ri tás azon ban alig ha fér meg egy más mel -
lett. A szi tu á ciók pszi cho ló gi a i lag meg okol tak, de ki -
szá mít ha tat lan, hogy kit ta lál a sze re lem labda. Ez a
ket tôsség át lengi az egész be mu ta tót. 

Az elôadás kö ze gét két egy más nak fe szülô, el len té -
tes at mosz fé rájú vi lág te remti meg (dísz let: Da róczi
Sán dor). A lel ki küz del mek tere egy pad lóba süllyesz -
tett fém bo rí tású ring (me dence), amit kö rül ül nek a
nézôk. Fö lötte ke rek fém bu rájú lám pák lóg nak, mint
Rocky Mar ci ano boksz meccse i nek arc hív fel vé te lein.
Eb ben tom bol a sze relmi iszap bir kó zás. At hén ri deg
és ge o met ri kus, ahol me rev tér for mákba ren de zôd -
nek, sar kos vo nu lá sokra kény sze rül nek a kon ven ció és
hi e rar chia ál tal be tört em be rek. Mo nok róm fe kete-fe -
hér (jel mez: Fe kete Kata), fém színû vi lág, de cens és ki -
mó dolt miliô, maga a ki et len mo der ni tás, ahol fruszt -
rá ci óvá szub li má ló dik a pusz tító in du lat. Az At hén
kör nyéki li get ba bo nás és ata visz ti kus, va rázs la tos és
bar bár: Af rika. Obe ron hosszú kle pe tus ka bát já ban fé -
lel mes te kin té lyû fe kete törzsfô. Ti tá nia heg te to vá lás
pöttyö ket és nyak emelô ka ri ká kat vi selô nagy asszony.
Puck ról már szól tunk. Az ô rá ol va sása köz ben zú dul le
a ma gas ból tö mén te len po li fo am ca fat. Fel tölti a me -
den cét a szem káp ráz tató sárga, kék, ró zsa szín stb. tör -
me lék, ame lyet sö tétre fes tett testû, te to vált „benn szü -
löt tek” túr nak szét. Pa zar ri tu álé, le hen gerlô lá to más.
Még is ri deg és el ide ge ne dett hely ma rad Af rika, ahol
ha sonló lel ki játsz mák zaj la nak, mint a ci vi li zált
At hén ban, csak ki csit erôsza ko sab ban. Hi ába Ká lid
Ar túr meggyôzô, ro busz tus fen sége, Lá zár Ka ta lin ma -
gá tól ér tetôdô bo szor ká nyos bû bája, hi ába a ri tu á lis
kel lé kek, alig kü lön bö zik a tün dér vi lág a vá ro si tól. Egy -
lé nye gûek. Af rika nem el len pont. Re mény te le nül in di -
vi du á lis – mû anyag Af rika. A má gia: a szen ved ély be -

teg sége, lel ki baj. Nem kü lön nemû vi lá gok for dul nak
egy másba Szent Iván éj je lén, ahogy az ôsi hi e del mek
– és a dráma – ál lít ják. Nincs csoda, a vi lág el eve egy -
sé ges, olyan, ami lyen. 

A vak vé let len nek, az em beri aka ra tot ér vény te le nítô
felsôbb szán dék nak alá ve tett em ber a szi gorú ren dezôi
konst ruk ci óba be álló szí nész. A tér beli hely zet, a moz -
gás, a gesz tus, az ak ciók, a meg szó la lás mód, te hát a
szí né szi já ték egé sze a leg ap róbb mo men tu mig meg -
ter ve zett, kot tá ból megy. A pa zar képi vi lágú elôadás -
ban a rend kí vül ha tá sos ren dezôi meg ol dá sok su gall -
ják az ér tel me zést, így fel ol dó dik a szí nész, fe lül ír ják a
já té kát. Ezért az tán in kább a kon cent rál tan együtt dol -
gozó tár su lat mu tat ko zik meg, nin cse nek nagy ala kí tá -
sok, pe dig mar káns, iz gal mas egyé ni sé gek, je lentôs
szí né szek ad ják a szí nész gár dát. 

A bir tok lás vágy, meg kí vá nás, me ga lá zás és me ga láz -
ta tás kó ru sá ból egy szó lam emel ke dik ki, amely ben
Zu boly-Pyra must el si ratja Du dás-Thisbe. Ollé Erik fal -
zett hangú  mes ter em bere tit kon re mény te le nül sze -
rel mes amatôr sztár szí nész tár sába. Sze repbe rejtôzve
meg vallja ér zel meit, és meg ren dítô erôvel mu tatja fel,
mi lyen az igazi sze re lem. A Vac kor (Ga dos Béla) ve -
zette jó zan ipa ro sok kí vül áll nak a felsôbb osz tá lyok
ero ti kus játsz máin. Un iszex öl tö nyük egy fajta, a nemi
sa ját sá go kat el mosó Mao-zub bony. Egy más ke zét gör -
csö sen szo rító ovi sok, ami kor színre ma sí roz nak,
mint ha egy anyák napi mû sor hoz so ra koz ná nak fel
fél sze gen. Eset len aka rás sal pre zen tált szín há zukra rá -
ve tül a já ték sö tét tó nusa, így jó féle hu mora ke vésbé
ér vé nye sül, mint ahogy meg ér de mel nék. 

Puck epi ló gusa he lyett las san ka vargó cso portba
verôdve si mo gat ják egy mást a sze replôk. Fel ol dás ról,
me geny hü lésrôl nincs szó, mert a ma gas ból dur ván
bom báz zák ôket a ba zári sze re lem vi rág gal. Nem lát -
juk, ki do bálja – a mû szak? – a vil logó lab dá kat, nem
tud hat juk, mi lyen felsôbb ha ta lom bün tet szel le met és
em bert, ám vé de kezni, bújni elôle le he tet len. Ki áb rán -
dult ví zió a Bárka elôadása. Szug gesz tív ren dezôi szín -
ház, amely ben a mar káns ér tel me zés nek alá ren -
delôdik szí né szi já ték, egyéni te het ség, Sha kes pe are,
ko re og rá fusi zse ni a li tás – egy szó val min den. Ezt a ke -
serû sze re le máb rá zo lást hi va tott me gerôsí teni a di -
dergô mez te len ség.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
SZEN TI VÁ NÉJI ÁLOM 
(Bárka Szín ház)

For dí totta: Arany Já nos. Dra ma turg: Vö rös Ró bert.
Dísz let: Da róczi Sán dor. Jel mez: Fe kete Kata. Ren -
dezô: Al földi Ró bert.
Sze replôk: Egyed At tila, Varga Anikó, Ba kos Éva m.
v., Nagy pál Gá bor, Dé vai Ba lázs, Szor csik Kriszta,
Parti Nóra, Ká lid Ar túr, Spo la rics And rea, Lá zár Kati
m. v., Ga dos Béla, Kar dos Ró bert, Ollé Erik, Pász tor
Ti bor, Hor váth Kris tóf, Ger gye Krisz tián m. v., Fá -
tyol Ka milla, Oláh Zol tán m. v., Törôcsik Ta más, Bo -
dor Ri chárd, Szabó Gá bor.
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yi ko laj Ro ber to vics Erd man Az ön gyil kos címû
da rabja öt ven éven ke resz tül nem ke rült szín -

padra sa ját ha zá já ban, nyil ván mert a rend szer ma gára
is mert, mert a való ság – te hát az idô –  egy ér tel mûen
azo no sít ható volt a drá má ban. Tár sa dalmi sza tí rá ban,
bo hó zat ban, ko mé di ák ban, azok ban a szín padi mû fa -
jok ban, ahol e kettônek, a való ság nak és az idônek na -
gyobb a sze repe, vagy is job ban ki ta pint ható, mint a
tra gé di ák ban (ahol az idô ál landó vagy kör kö rös),
szinte kö te lezô meg te rem teni, új ra te rem teni a kö zös,
je len idôt, amely ben ma gunkra is mer he tünk. Hogy
az tán ez mi lyen mó don – da ra bok újra for dí tá sá val, át -
írá sá val vagy ma gá val a ren de zés sel – jön létre, az már
szín házi ha gyo mány, íz lés, te het ség kér dése. A kor társ

szín padi szö veg – mind egy, hogy új ma gyar da rab, új
for dí tás, ad ap tá ció, át írás, újra írás vagy bár mi lyen
„sok fejû”, sok szerzôjû szö veg – en nek a kö zös idônek
az örö mé vel aján dé koz meg; szerzô, szín ház és nézô
ilyen kor együtt lé le gez het a nyelv és a való ság kö zös
ide jé ben. 

Ta valy a Nem zeti vitte színre Az ön gyil kost, és kí ván -
csian vár tam, hogy va jon mi lyen ér vé nyes mon dan dót
há moz ki belôle, de sem a meg po ro so dott szö veg, sem
a ren de zés nem se gí tett fel is merni az amúgy is merôs
vi lá got: egy rég múlt, ide gen rend szer ér dek te len prob -
lé máit néz tem, az úgy ne ve zett „ál ta lá nos em be rit” pe -
dig, amely min den sza tíra mé lyén ott la pul, és a rá ra kó -
dott idô fog sá gá ból kel lene ki sza ba dul nia, nem tud tam
ki ol vasni. (Pe dig a Nem ze ti ben ér teni szok ták az idô
sza vát: Ca ra gi ale Far sangja és a Tar tuffe is új nyelvi kön -
tös ben van re per to á ron.) Ami kor azon ban az Ör kény
Szín ház Fi nito címû pre mi er jé nek vé gén szerzôt ki ál ta -
nak, ak kor nem a har minc hat éve ha lott Erd man, ha -
nem Tas nádi Ist ván lép szín padra, a Fi nito címû, Ma -
gyar zombi al címû – vagy in kább mû fajú – da rab írója,
aki – mint ezt nyíl tan be is vallja – Az ön gyil kos ból kapta
az ih le tet – leg alább is a tör té ne tet on nan ve szi köl csön.
Az iro da lom, a szín ház és ál ta lá ban a mû vé szet ôsi lo -
gi kája sze rint: a tör té net köz kincs, ad juk-vesszük, lop -
juk, át ír juk, ki sa já tít juk, lí zin gel jük. 

A szerzôt egyéb ként mél tán fo gadja nagy taps. Mert
eb ben az évad ban nincs, alig van kor társ ma gyar drá -
ma, pá lyá za tok ide vagy oda. Ér té kel hetô dráma fôleg
nincs. És a nézô ki van éhez tetve, nem kap – nem csak
kor társ ma gyar da ra bot, de olyat sem, amely ben egy
kö zös, je len idôben le hetne együtt. Amely ben fel is -
merné ko rát és ön ma gát. És még an nál is job ban ki
van éhez tetve a ne ve tésre, szó ra ko zásra. 

Va laki úgy dönt – vagy azt hi szik róla, úgy dönt –,
hogy ön gyil kos lesz, ezért ké rel mezôk sora já rul elébe,
hogy ha lá lát sa ját cél ja ira sa já tít hassa ki – ez a tör té net
kö zös alap kép lete. Most jön az idô-sze replô: hogy kik
és mi lyen ok ból akar ják meg vá sá rolni a sze ren csét len,
két ség be e sett em ber ha lá lát. Ez az, ami min den kor -
ban más. Más volt Moszk vá ban 1930-ban, Az ön gyil kos
meg írá sa kor, más 1983-ban, ami kor a moszk vai Sza -
tíra Szín ház ban végre színre vi hette Va len tyin Plu -
csek, más As cher Ta más ren de zé sé ben Ka pos vá ron
1988-ban, és me gint más 2006 de cem be ré ben Bu da -

Tompa Andrea

Kor társ ma gyar lí zing
T A S  N Á D I  I S T  V Á N :  F I  N I T O  

Anger Zsolt (Pacsik Ferenc, polgármester)
és Csuja Imre (Blondin Gáspár)

N
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pes ten, egy ma gyar drá ma író tol lá ból. Ami az orosz
kul tú rá ban még ha lotti tor volt, az a mai ma gyar való -
ság ban vir tu á lis, show-mû sor köz ve tí tette ha lál – hogy
csak a két vég pon tot ve gyük számba. 

Tas nádi új, mai vi déki vi lá got te remt: a hely szín
Na gyáb ránd, ahon nan, mint neve mu tatja, csu pán áb -
rán dozni le het az élet szép sé geirôl. A fôsze replô egy
hús üzembôl me nesz tett kö zép korú férfi, bi zo nyos
Blon din Gás pár (tán csak nem Dan dinra haj az a
neve?), akit ko runk ti pi kus hôsei lá to gat nak meg: Pol -
gár mes ter Feri, aki ön kor mány za ti lag baj ban van, és
egy disz nót is lí zin gelne Gás pár nak, hogy rá bírja: ha -
lá lá val a disznó hús ala csony fel vá sár lási ára el len til ta -
koz zék; egy rendôr, aki nek va lami za va ros cse csen-

ügye van; Tig ris Ni -
ki éne kesnô, aki
nem tud be ke rülni
a mé di ába, ezért va -
lami bot rányra van
szük sége; egy költô,
az Új Nar ra tíva szö -

vet ség kül dötte (mi lyen re mek el ne ve zés!); vé gül pe -
dig egy túl ér zé keny és hiú mé di a sze mé lyi ség, Pál a
Pál Show-ból. A ma gyar való ság – amely nek a drá ma -
í rók közt Tas nádi a le gidôér zé ke nyebb meg fi gyelôje –
szín házi-iro dalmi ke retbe ke rül: ver ses dráma szü le -
tik, ale xand ri nu sok ban. A ver ses forma be é kelôdik a
köz vet len való ság és a szín ház közé, a köl té szet meg -
emeli azt, ami egyéb ként „mé lyen” van. A da rab le g -
erôsebb fi gu rája, je le nete, kon cep ci ója a mé di á hoz
kötôdik: Tas nádi pon to san tudja, hogy a ha lál lát vá -
nyá nak ma a mé dia a leg na gyobb fel vá sár lója (Szad -
dám Hu szein ki vég zé sé nek mo bil te le fo nos fel vé tele
volt 2006 vé gé nek leg lá to ga tot tabb in ter ne tes ol dala).
Vagy: a ha lál a mé dia legfôbb szó  ra  koz ta tási for mája,
mint hogy olyan tár sa da lom ban élünk, amely iszo nyo -
dik a ter mé sze tes ha lál tól… 

Ez a Pál Show re mek. Tas nádi – lát hat tuk ezt már
más da rab ja i ban is (Bá belna, Nexxt, Ti ta nic ví zi revü,
Ha zám ha zám) – a mé diát na gyon „tudja”; most a di -
va tos mé di a nyel vet üt köz teti a na gyáb rándi fa bu dis vi -
lág gal: Na gyáb rán don böl lér kés-cas tin got tar ta nak. 

Má csai Pál ren de zése – a leg jobb, amit tôle lát tam –
to vább hang sú lyozza a szín házi ke re tet, sti li zálja, el ját -
szik vele: zene kart ül tet a szín pad ele jére, két ope ra -
díva ári á i val tölti ki az in ter mez zó kat (nem mel les leg
Hor váth Ká roly ba rokk nép ze néje is re mek), Ba gossy
Le vente szin tén ke retbe fog lalja, opera dísz let hez te szi
ha son la tossá a szín pa dot (bár az utolsó sor ból a tel jes
szín pad ké pet nem lá tom), Izsák Lili jel me zei is igen
jók: a „re álra” pél dául sú lyos gom bo kat varr, így a ru -

hák idôvel egyre molière-ib bekké vál nak.
Amit a szín pad ba rokk ke retbe fog lal, az
nem más, mint egy fa budi – „fal li kus
szim bó lum” és „apok rif há zi ol tár”,
ahogy a da rab ban ál lít ják –: eb ben tró nol
az ön gyil kos je lölt. Szá mos jó je le net sor -
já zik, re mek az utolsó va csora tab lója, és
van egy se reg él ve ze tes egyéni szóló: An -
ger Zsolt mint szo morú pol gár mes ter,
Bíró Kriszta mint el fe le dett díva, Po -
gány Ju dit le ves re cept-ári ája, Für Anikó
mint a meg tört Vali, a fe le ség, meg az
iga zán ki váló, öni ro ni kus Deb rec zeny
Csaba és a sze re pét las san ki bontó Csuja
Imre, aki maga a két ség be e sett kö zép -
korú ma gyar férfi. Le het és kell is kö töz -
ködni itt-ott a szö veg gel is, amely nem
min den ütt sze ren csés – „Kö zép korú lett
hor mo ná li san, / S ettôl pad lót fo gott mo -
rá li san”, mond ják a fôhôsrôl –; hol a rí -
mek nem csat tan nak eléggé, hol a ver se -
lés, a szó tag szám inga tag, vagy sá pa tag a
hu mor, né mely fi gura váz la tos, az
elôadás is meg-meg tor pan, cél ját veszti. 

A Pál Show vé gén azon ban, mert the
show must go on, a je lölt meg gon dolja ma -
gát, és még sem áll kö tél nek, az az böl lér -

kés nek, ha nem mint egy Tar tuffe-ben, meg jön a ki rá lyi
ke gye lem: a nézôtér felôl ér ke zik egy má sik Pál (Má -
csai), öl tö nyös fel mentô se reg, deus ex ma china, és be -
je lenti a földi bol dog sá got ál lás, cé ges ko csi és ruha -
pénz for má já ban Blon din Gás pár nak. A hír nök pat tog,
mint a gumi labda, tán col és bo hóc ko dik, hisz nyil ván -
va lóan ô is a show ré sze, a Pál Show-é, vagy egy má sik,
na gyobb szín já téké. Mert szín ház az egész.  

TAS NÁDI IST VÁN: FI NITO 
(MA GYAR ZOMBI) 
(Ör kény Szín ház)

Dísz let: Ba gossy Le vente. Jel mez: Izsák Lili. Zene:
Hor váth Ká roly. Ren dezô: Má csai Pál.
Sze replôk: Csuja Imre, Für Anikó, Po gány Ju dit, An -
ger Zsolt m. v., Vég vári Ta más, Bíró Kriszta, Szé les
László, Czu kor Ba lázs, Deb rec zeny Csaba, Ke re kes
Vik tó ria, Máthé Zsolt, Má csai Pál. 

Czukor Balázs (Szomszéd Misi), 
Pogány Judit (Özv. Vcserák
Károlyné), Kerekes Viktória
(Reszlik Hajnalka) és 
Für Anikó (Blondinné) 
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Bo csárdi László ren de zé sé nek ter mé sze te sen szá -
mos olyan eleme van, mely vi zu á lis vagy asszo ci a tív
sí kon elôké szíti a be fe je zést, s meg pró bál for mát adni
a kon cep ci ó nak. A csak nem üres, há rom fal lal le zárt
tér két szer nyí lik meg há tul ról. Elôször az elsô rész
vé gén, a vi har je le net nél (de még a Sze gény Ta más -
ként kó borló Ed gar ral való ta lál ko zás elôtt), ami kor
Lear el méje hát bor zon gató ví ziót ve tít a való sá got a
való ság fel et titôl (álom tól, láz álom tól, ôrü lettôl) el vá -

lasztó fa lak mögé: a ple xi ü vegbe zárt, ágyék kötôs fiúk,
meg annyi Sze gény Ta más, mint ha a vi lág nyo mo rult
há lát lan sá gá nak ki ve tí tett ál do za tai len né nek. (Ké -
sôbb az tán maga Ed gar is a ple xi fa lak mö gött je le nik
majd meg.) A rop pant erôs vi zu á lis ha tású öt let meg -
for dítja „kint” és „bent” vi szony la tát: a kül vi lág té bo -

Ur bán Ba lázs

A küz de lem szép sége
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  L E A R  K I  R Á L Y

a tá sos, ne he zen fe lejt hetô kép pel végzôdik a Lear ki rály Bo csárdi László ren dezte elôadása 
a Nem zeti Szín ház ban. Lear a szín bok rok, pi ros vi rá gok al kotta la bi rin tusa mö gül hozza ki 

a ha lott Cor de liát, aki mint ha in kább álomba me rült ba bá nak tûnne. Egy em lé ke ze te sen meg ko re og ra fált 
s Könc zei Ár pád erôs at mosz  fé rát te remtô ze néje ál tal kí sért moz gás sor vé gén a ki rály lá nyát a szín padi
süllyesztôbôl lét re ho zott sír gö dörbe te szi, s maga is mel léje má szik. Elôlép a köz ben színre set ten kedô 
Bo lond, s rá juk zárja a süllyesztô fe de lét. Al ban és Kent ke gyes sza vai nem hang za nak el. Nem is lenne 
hi te lük; Bo csárdi va ló ban egye te me sen ér tel mezi a mû vet, nem csa ládi, ha nem vi lágd ráma ját szó dik le, 
s an nak alap ján, amit ed dig lát tunk, nem hi het jük ko mo lyan, hogy jobb kor kö ze leg. A zá ró je le net ezt 
rop pant szug gesz tí ven, ér zék le te sen áb rá zolja, a prob léma az zal van, „amit ed dig lát tunk”. Mert hogy 
igen ne he zen ér ke zik el ide, az utolsó kép hez az elôadás.

Spindler Béla (Alban), Varga Mária (Goneril), Blaskó Péter
(Lear), Söptei Andrea (Regan) és Gazsó György (Cornwall)

H
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lya a belsô ví zi ó ban je le nik meg.
Má sod szor pe dig a már em lí tett
zá ró kép ben nyí lik a tér, ahol a la -
bi rin tus am bi va lens ér telmû: in -
terp re tál ható per sze az ôrü letbôl a
re a li tás hoz való vissza té rés le ké pe -
zé se ként is, de az elôadás vi lá gá -
hoz, mon dan dó já hoz ta lán job ban
il lesz ke dik az az ér tel me zés, mely
az idilli vi rá gerdô kö zött meg je -
lenô la bi rin tus ban a való ság csal fa
út vesztôinek ki ve tí té sét véli fel fe -
dezni. An nak mar káns meg fo gal -
ma zá sát, hogy el veszni nem odaát
vagy oda fönt, ha nem itt, eb ben a
ki zök kent vi lág ban fog az em ber.

A vi lág ki zök ke né sét jelzi az idô
(pa ra dox mó don a tör té nelmi, tör -
té neti in teg ri tásra is utaló) ki zök -
ke nése is: a sze replôk kez det ben
fák lyák kal bí belôdnek, ru há juk a
po gány ko ro kat idézi, majd fo ko -
za to san el jut nak az ön gyúj tóig, a
ci ga ret táig és a kor társ vi se le te kig.
(A két ter vezô, Bartha Jó zsef és Dobre-Kót hay Ju dit
ezút tal is pre cí zen, lát vá nyo san jut tat ják vi zu á lis ér -
vényre a ren dezôi kon cep ciót.) Ha son ló kép pen pró -
bálja az elôadás fo ko za to san el emelni, fe lül írni a re ál -
szi tu á ci ó kat is. Az elsô ké pek mar káns ren dezôi öt le-
tei még egy ér tel mûen a re ál szi tu á ci ók hoz kötôdnek.
Ilyen pél dául a Cor de liát érintô kis há rom szög-tör té -

net: a lány egy ér tel-
mû en a Bur gund her -
ce get sze reti, az ô kar -
ja iba sza lad szá m û ze-
té sét meg   hall ván, ám a
fiú ge rinc te len ho zo -
mány va dász nak bi zo -
nyul. Lear leg ki sebb
lá nya így kény te len hoz -
zá menni a min den bi -
zonnyal mély ér zésû,
ám apja ko ra beli frank
ki rály hoz. Késôbb a já -
té köt le tek egyre in kább
me ta fo ri kus tar ta lom -
mal te lítôdnek: en nek
szok vá nyo sabb (Lear és
kör nye ze té nek vak sá -
gára utaló) szint jét je -
len ti Kent ön ma gát nem
lep lezô gesz tusa (ti. az
ar cát el nem vál toz tató
és sem mi vel sem ta ka -
ró gró fot senki nem is -
meri fel), ma ga sabb és
egye dibb fo kát a már
em lí tett ví ziók áb rá zo -

lása vagy Ed gar ké pi leg és ko re og ra fi ku san is em lé ke -
ze tes je le nete a vi har ban.

Ma gát a vi hart is si ke rül me ta fo ri kussá ve tí teni,
ami ben je lentôs sze re pet ját szik az, hogy Bo csárdi
igen erôs kon tú rok kal festi a tör té ne tet, s a szí né -
szektôl is alig ha nem erôt, vi ta li tást, szen ved élyes sé get
kér he tett. Lear eb ben az elôadás ban nem szá nal mas
öreg em ber, ha nem éle terôs, tettre kész ja va ko ra beli
férfi, aki ta lán csak nyug díjba sze retne menni s az ál -
lam ügyek he lyett az él ve ze tek, a szó ra ko zás ol tá rán
ál dozni. Nem is sejti, hogy az ál tala be ren de zett vi lág
így omol hat össze, s ami kor ez még is meg tör té nik,
ele inte min den ere jé vel da col a meg vál to zott vi lág gal.
Ami kor pe dig ez hi á ba va ló nak, re mény te len nek lát -
szik, ir ra ci o ná li san, az ôrü let tel bir kózva, de nem
meg törve, ma gát nem el hagyva foly tatja a küz del met.
Bo csárdi egye te mes ségre törô kon cep ci ója nél kü lözi
az ide o ló giát. A Lear és Ed mund kép vi selte erôk ösz-
sze csa pása nem a ba bo nás, sok szor ön ké nyes, de
alap vetôen jó hi szemû és igaz sá gos kö zép kori nor mák
és a fel vi lá go sult, ám gát lás ta lan re ne szánsz szel lem
üt kö zete: itt senki sem ter vez elôre, a sze replôket a
nyers ösz tö nök (leg in kább a bír vágy) ve zér lik. Ed -
mund nem ké szül a maga mód ján meg vál tani a vi lá -
got, nem pró bálja be bi zo nyí tani, hogy egy fattyú is
vál hat a vi lág urává. Áru lá sa i nak, al jas öt le te i nek nagy
ré szét az al ka lom szüli – nem egy szer ôt ma gát is
meg lepi, mi lyen gör dü lé ke nyen ha lad elôre, nem is
re mélt ma gas sá gokba. Vagy is a vi lá got nem a stra té -
gia, az ide o ló gia, ha nem az em beri ter mé szet (an nak
tor zu lása) vál toz tatja, kor cso sítja, ala kítja él he tet -
lenné. Ez te szi he ro i kussá, egy ben csak nem re mény -
te lenné Lear küz del mét.

Lo gi ku san vé gig vitt kon cep ció, ki ma gasló forma- és

Blaskó Péter és
László Zsolt (Edgar)
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vi zu á lis ér zék, at mosz fé ra te remtô erô – pá ro sulva a Nem zeti Szín ház
erôs szí nész gár dá já val – egé szen ki emel kedô elôadást kel lene hogy ered -
mé nyez zen. Ám a Lear ki rály még is el ma rad Bo csárdi je lentôsebb sep si -
szent györ gyi ren de zé se i nek szín vo na lá tól, az elôadás he lyen ként hosszú
idôre le ül, nem egy szer ki fe je zet ten tem pót lan nak érzôdik, a ki vé te le sen
erôtel jes ha tású ké pek nem rit kán le vál nak a já ték ról, s nem épül meg az
a kon cep ciót egyedi fan tá zi á val és erôvel ki ve títô forma, mely pél dául az
egé szen rend kí vüli Ot hel ló nak (de még a jó val prob le ma ti ku sabb Ro meo
és Jú li ának is) sa játja volt. Két fô okát lá tom en nek. Az egyik ma gá ban a
szö veg ben ke re sendô. A Lear ki rály sok kal össze tet tebb, több sze replôt
moz gató, több sí kon meg épülô dráma, mint a fen tiek. Kö vet ke zés kép pen
maga a szö veg jó val ne he zeb ben re du kál ható. Már pe dig an nak a na gyon
sa já tos, ki fe jezô és a sep si szent györ gyi tár su lat ál tal anya nyelvi szin ten
be szélt szín házi nyelv nek, me lyen a ko rábbi ren de zé sek meg szó lal tak,
meg ha tá rozó sa játja a szö veg je lentôs re duk ci ója, moz gás sal, gesz tu sok -
kal és egyéb non ver bá lis esz kö zök kel való fe lül írása. Mely nem pusz tán
az egyes szi tu á ciók je len té sét, vi szo nyok tar tal mát mó do sít hatja, ha nem
a szí nészt in ten zi tásra s egy szers mind sok féle esz köz kon cent rált hasz -
ná la tára, a nézôt pe dig az át la got jó val meg ha ladó fi gye lemre, az elôadás
fo lya ma tá ban való akt ív rész vé telre ösz tönzi. Hi ába a vi zu á lis erô, a képi
öt le tek sora, a ko re og rá fia, a zene ki emelt sze repe, ha ez min dun ta lan üt -
kö zik a ve lük in kább csak érint kezô, de nem szer vülô szí né szi szö veg -
mon dás sal.

És ez zel el ér kez tünk a má sik prob lé má hoz. Bo csárdi szín háza olyan
szí né sze ket kí ván, akik egy szerre tud nak sze mé lyi sé gük ere jé vel hatni, s
köz ben tel jes vér te zet ben, ma gá tól ér tetôdô ter mé sze tes ség gel, na gyon tág
szí né szi esz köz tár ral élni. Aki nyo mon kö vette a sep si szent györ gyi tár su -
lat utóbbi né hány évét, lát hatta azt a fo lya ma tot, ahogy a né hány ki vé te -
les ké pes ségû ve zetô szí nész mellé fo ko za to san felnôtt az ezt a nyel vet
mind in kább el sa já tító tár su lat több tagja. Ta lán túl szép is lett volna, ha
a ren dezô és a Nem zeti tár su la tá nak elsô ta lál ko zása rög tön meg hozza

azt a gyü möl csöt, mely nek éré sé -
hez odaát évek kel let tek. De azért a
be mu tató szí né szi ho zama min -
den kép pen el ma rad a várt tól. Tu laj  -
don kép pen há rom ala kí tás il lesz  -
ke dik ma ra dék ta la nul a Bo  csárdi
al kal mazta szín házi nyelv hez: Tö -
rô csik Mari kor ta lan, min dent
értô, sem mit sem saj náló, el ké -
pesz tôen ru ga nyos, di na mi kus Bo -
londja, László Zsolt ki vé te le sen
szug gesz tív, je lentôs moz gás kul -
tú rát is mu tató Ed garja és Stohl
And rás vál ta kozó mo da li tású gesz -
tu sok ból fe lé pí tett, pon to san kör -
vo na la zott, igen erôtel jes Ed mund -
ja. So kat kö szön het az elôadás
Blaskó Pé ter nek is, aki va ló ban in -
ten zív ener gi ák kal él a szín pa don,
meg ér teti és el fo gad tatja a kon cep -
ció lé nye gét, a já ték vé gén pe dig
egé szen szép pil la na to kat sze rez –
de szö veg mon dása he lyen ként túl -
for szí ro zott, né hol pe dig ön is mét -
lésre kény sze rül. A töb bi ek nél va -
lami hi ány zik vagy hi bá dzik. Van,
aki jó szak mai ál la pot ban, meg bíz -
ha tóan, de min den szem élyes erô,

Bodrogi Gyula (Kent) és 
Törôcsik Mari (Bolond) 
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ki su gár zás nél kül, vé ge red mény -
ben meg le hetôsen je len ték te le nül
mo zog a szín pa don. Van, aki gyôzi
erôvel a szö ve get, és meg építi sze -
re pét a re ál szi tu á ci ók ban, de gya -
kor la ti lag „moz dít ha tat lan nak”
tû nik, s így nem il leszt hetô az elô -
adás gon do san meg kom po nált
moz  gás ko or di ná tái közé. S van, aki  -
nek ki vé te les moz gás kész sége sem
fe led teti alap vetô ar ti ku lá ciós és
pro zó diai prob lé máit. Így néha
olyan ér zé sem van, mint ha Lear
küz delme mel lett egy el vont szín -
padi küz del met is lát nék, mely ben
a mar káns ren dezôi gon do la tot
táp lálni pró báló forma fo lya ma tos
har cot foly tat a szö veg gel és a szí -
né szi szö veg mon dás sal – ön nön
léte ér de ké ben. 

Az elôadás az alig va la mi vel ko ráb ban el ké szült sep si szent györ gyi be -
mu tató ver zi ója; a két pro duk ció össze ve té sé vel el le het majd dön teni,
hogy a forma egy ség hi á nya mennyi ben az új kör nye zet prob lé mája. De a
Lear ki rály nem zeti szín házi elôadása ön ma gá ban is ta nul sá gos; min den
prob lé mája el len ére to vább gon do lásra, foly ta tásra ösz tönzô.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: LEAR KI RÁLY 
(Nem zeti Szín ház)

For dí totta: Mé szöly Dezsô, Vö rös marty Mi hály. Dra ma turg: Se bes tyén
Rita. Dísz let: Bartha Jó zsef. Jel mez: Dobre-Kót hay Ju dit. Moz gás ta ná cs -
adó: Gyön gyösi Ta más. Zene: Könc zei Ár pád. A ren dezô munka társa:
Bencze Zsu zsa. Ren dezô: Bo csárdi László.
Sze replôk: Blaskó Pé ter, Varga Má ria, Söp tei And rea, Vass Te réz, Jor dán
Ta más, László Zsolt, Stohl And rás, Bod rogi Gyula, Törôcsik Mari, Spind ler
Béla, Ga zsó György, He vér Gá bor, Orosz Ró bert, Új vári Zol tán, Vida Pé ter,
Cma rits Gá bor, Fic zere Béla, Elôd Ál mos, Kas sai László, Fad gyas Ábel.

B. Fülöp Erzsébet (Bolond), 
Nemes Levente (Lear) és

Szabó Tibor (Kent)

o ko za to san ala kítja ma ivá a 
tör té ne tet, sôt, a kö zön ség

je len ide jén túl lépve a jövô egy le -
het sé ges ne ga tív utó pi á ját is meg -
mu tatja a nézônek Bo csárdi László
sep si szent györ gyi Lear-ren de zése,
még pe dig úgy, hogy a nézônek az
az ér zése tá mad, a sze replôk az ô
vi lá gá ból va lók. Hi szen Lear a né -
zô tér felôl ér ke zik a szín padra, a
sze replôk több ször is a nézôté ren
át tá voz nak, tér nek vissza. Ilyen -
for mán a nézôtér és a nézô az elô -
adás szer ves rész évé vá lik.

Eh hez nincs szük sége hip-hop-
ra, se rock ze nére, nem nyom Ed -
mund ke zébe ba se bal lütôt, Go ne ril
se mé di asz tár, Ed gar se lesz holmi
való ságs how-k hôse – Bo csárdi hû

ma rad az Er zsé bet kori szín ház kar ak te ré hez, ezért vá lik min den apró jel
kü lö nö sen fon tossá eb ben a lé nyegre re du kált elôadás ban. Az Er zsé bet
kori szín ház hoz ha son lóan itt is alig van dísz let, a hát tér fa lak in kább jel -
zé sér té kûek. Ám az a né hány kel lék és dísz le te lem (Bartha Jó zsef), ami
még is meg je le nik, nagy sze re pet kap. Sem le ges, mond hatni, üres tér ben
zaj lik le az elôadás. A szín pad kö ze pén ma gas fe kete fal zárja le a lá tó -
mezôt, mint egy elôre ve títve a ko mor tó nu so kat. A kezdô je le net dísz lete

Ka rá cso nyi Zsolt

Rész le tezô egész
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  L E A R  K I  R Á L Y

F
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egy szerû – bôrrel be vont ka rosszék a tró nus, fák lya -
láng jelzi az éj sza kát, a jel me zek (Dobre-Kót hay Ju dit
mun kái) pe dig a sze replôk he lyét nem csu pán a tár sa -
dalmi rang lét rán, de az idôben is be ha tá rol ják: akár -
csak a Sha kes pe are ko ra beli szín pa don, a gaz dag
dísz let- és kel lék tá rat hi va tot tak „he lyet te sí teni”.
Maga a ruha elég ah hoz, hogy Ken tet (Szabó Ti bor)
„ne is merje fel senki”, hi ába lát ják az ar cát. Lear (Ne -
mes Le vente) ki rá lyi bí bort ölt ma gára, ám láb be lije,
bár nem fel tûnôen, még is egy ér tel mûen XXI. szá -
zadi. A „jel me zidôk” össze ját szása a többi sze replônél
is meg fi gyel hetô, de kü lö nö sen fon tossá vá lik Cor de -
lia (Ki csid Gi zella) és Lear ese té ben. A ruha le ve tése a
régi én el ve té sét, a bû nöktôl való sza ba du lást is je lenti
– ilyen ér te lem ben kü lö nö sen ér de kes, hogy Cor de lia
is ru hát (és idôt) vált. (Fel me rül a kér dés, va jon mitôl,
mi lyen bû nöktôl kell meg sza ba dul nia. Ta lán arra utal
ez a vál tás, hogy a Lear ki rály vi lá gá ban senki sem le -
het ár tat lan? Ha nincs kéz nél más bûn, ak kor a túl
nyil ván va lóan hir de tett ár tat lan ság az?! Ké zen fekvô
ma gya rá zat ugyan, hogy a fran cia di vat más, mint az
an gol, de itt ta lán enn él többrôl van szó, hi szen a ruha
és an nak el vesz tése, ki cse ré lése az elôadás képi vi lá -
gá nak ki emel ten fon tos eleme.)

A jel me zek ter mé sze te sen ön ma guk ban nem ele -
gendôek, szük ség van az in ten zív szí né szi je len létre
is, s ez még a sta tisz tákra, néma sze replôkre is ér vé -
nyes. A szá mos apró mo za ik da rab együtt hoz létre
olyan elôadást, amely ben a sta tisz ták, pél dául az a
cso port, amit ne vez zünk a „vén le gé nyek csa pa tá nak”,
olyan fon to sak, hogy nél kü lük az elôadás egé sze ér tel -
mezôdne át. Jó példa erre az egyik sta tiszta ál tal vi selt
fül be való, mely na gyon ha son lít az Os wald ál tal vi selt -
re. Bo csárdi ilyen apró je lek kel te szi po li sze mi kussá,
több fé le kép pen is ér tel mez hetôvé az elôadást: az idôs

sta tiszta fül be va lója arra en ged kö vet kez tetni, hogy
Os wald még is csak élet ben ma radt. Egy ilyen apró ság
pe dig már ele gendô ah hoz, hogy az elôadás beli való -
ság idézôjelbe ke rül jön.

Bo csárdi ren de zé sé ben Bri tan nia a bo lon dok ha jó -
jává vá lik, ahol nincs az ôrü let nek olyan vál faja, amely
a sze replôk szá mára meg le pe tést okoz hatna: a ki rály
lá nyai nem lepôdnek meg Lear le mon dá sán (a le mon -
dás a ha talmi ôrü let csú csát jelzi), mint ahogy Ed gart
(Váta Lo ránd) se éri vá rat la nul a Glos ter (Kômí ves Mi -
hály) felôl ér kezô tám adás: me gi jed, de nem lepôdik
meg. Glos ter meg va kí tási je le nete tel je sen vá rat lan,
Corn wall (Di ó szegi At tila) úgy ta possa ki Glos ter sze -
mét, hogy köz ben nem is lesz iga zán dü hös – ép pen
ezál tal mu tat ko zik meg a sze mé lyi sé gé ben rejlô ôrü -
let. Frank föld ki rá lya (Ve ress László) Cor de lia nagy -
apja is le hetne, így von zó dása a ki rály lány hoz ugyan -
csak be teg el mére vall. Ed mund (Pálffy Ti bor) a ha-
ta lom vágy ala kos kodó, már-már tu dat ha sa dá sos,
két arcú fi gu rája, Ed gar nagy vi lági kön töse alatt egy
na gyon is be felé for duló sze mé lyi ség la ko zik.

Min dez úgy ját szó dik le a csu pán jel zett tér ben,
hogy idôköz ben több év szá za dot is át él nek a sze rep -
lôk – a fák lyát elôször holmi ósdi tûz szer szám mal
gyújt ják meg, késôbb gyu fá val, vé gül ön gyúj tó val.
A jel me zek, dísz le tek, kel lé kek kö zül szá mo san
idôtle nek nek is te kint hetôek, Glos tert azon ban egy
jel leg ze te sen XX. szá zad végi szé ken va kít ják meg.
A sze replôk me ne külni pró bál nak e térbôl, kö zel hú -
zód nak a szín ház te rem fa lá hoz, mint pél dául Os wald
(Nagy Alf réd) vagy a pusz tába ûzött Ed gar. De me ne -
kü lésre nincs le hetôség, hi szen a tom boló ôrü let vi ha -
rát ép pen a nézôtér felôl ér kezô Lear idézi elô – ott
kell ma radni az adott vi lá gon be lül.

A tel jes ôrü let egé szen a vi har je le ne tig vá rat ma -

Szabó Tibor,
Nemes Levente 
és Váta Loránd

(Edgar) 

B
a

ra
b

á
s

 Z
s

o
lt

 f
e

lv
é

te
le

i



132 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

gára, az ad dig ér vé nyes tör vé nyek ko mor fa lai le om la -
nak, hogy a jövô ste ril ôrü le té vel is szembe sít sék a
nézôket. Lear túl lép az elme kor lá tain, de ko ránt sem
ön szán tá ból: a jövô egy le het sé ges ôrü le té nek lát vá -
nyát a jövôt is jel ké pezô utó dok nak, lá nya i nak kö -
szön heti. A való sá got az ôrü let vi lá gá tól el vá lasztó fal
meg szû nése után Lear ple xi ka lit kába zárt fi ú kat pil -
lant meg. A fe kete-fe hér koc kás hát tér fal abszt rakt
ri deg sége egy szív te len vi lágra utal – mint egy a ki -
rály lá nyok szív te len sé gé nek ké sei kö vet kez mé nyére.
A ka lit kák he lyén késôbb sö vény la bi rin tus je le nik
meg, mint egy je lezve: nem csu pán az ôrü let ös vé -
nyein, de a való ság út jain is könnyen el vesz het akárki.

A meg okolt ság hi á nyát szám ta lan eset ben el fo gad -
juk, és az ôrü let szám lá jára ír juk, még is ne he zen ért -
hetô, hogy a Kent gróf ját ala kító Szabó Ti bor mi ért
ma rad kí vül, mi ért elég szik meg a puszta fi zi kai je -
len lét tel. Más kor oly in ten zív szín padi je len léte eb ben
az elôadás ban alább hagy. A cím sze re pet ját szó Ne mes
Le vente gesz tu sai vé gig megôrzik lé gies könnyed sé -
gü ket, s ta lán ez a könnyed ség a leg fon to sabb: az
elôadás ele jén a ki rá lyi erôt ér zé kel teti, hogy az tán a
vé gére már az ôrü let való ság tól el sza kadt le be gé sét je -
le nítse meg.

Lear és Cor de lia lé gi es sé gé hez vi szo nyítva a többi
sze replô igen gyak ran da ra bos nak, föld höz ra gadt nak

tû nik. A leg da ra bo sabb a Bo lon dot ját szó B. Fü löp Er -
zsé bet (aki az ut cai rab lás ban bán tal ma zott Bics kei
Zsu zsanna he lyett ug rott be köz vet le nül a be mu tató
elôtt), de ez a da ra bos ság az álarc nél küli föld kö ze li -
ség meg nyil vá nu lása. A töb biek emel tebb já té kát a
Bo lond és Ed mund tartja föld kö zel ben – egyi kük a
csel szö vé nyek, má si kuk az ôszin te ség út ján ha ladva.

S hogy mi lyen út vár a nézôre az elôadás után? Az
elôadás utolsó szava a gyász, de a nézô való szí nû leg
Al ban (Mát ray László) ko ránt sem sima és te her nél -
küli út ján ha lad hat to vább.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
LEAR KI RÁLY 
(Sep si szent györ gyi Ta mási Áron Szín ház)

Dísz let: Bartha Jó zsef. Jel mez: Dobre-Kót hay Ju dit.
Ren dezô: Bo csárdi László.
Sze replôk: Ne mes Le vente, D. Albu An na má ria,
Gaj zágó Zsu zsa, Ki csid Gi zella, Kômí ves Mi hály,
Váta Lo ránd, Pálffy Ti bor, Szabó Ti bor, B. Fü löp Er -
zsé bet, Mát ray László, Di ó szegi At tila, Nagy Alf réd,
Deb reczi Kál mán, Ve ress László, Kol csár Jó zsef.

rnst The o dor Ama deus Hoff mann jog vég zett
fér fiú írt no vel lá kat, kis re gé nye ket, ze nek ri ti -

ká kat, szer zett ze nét, ter ve zett dísz le tet, jel mezt, és
még ren dezôként is em lí tik. Sza ti ri kus, öni ro ni kus
mû ve i ben az el len té tek össze mo sód nak, az idill gyak  -
ran fe nye getôvé vá lik, az abszt rak ciók pe dig a nyárs -
pol gári hét köz na pok ban mu tat koz nak meg. En nek
meg fe lelôen az a ki is mer he tet len, köl té szet tel teli,
már-már felsôbbrendû vi lág is, amely ben az arany
vi rág cse répbôl a li liom ki vi rág zik, a kö zön sé ges ség
és a szürke ség leple alatt, az ava tat la nok tól el zár tan
lé te zik.

El játsz ha tunk a gon do lat tal, va jon ô ho gyan ál lí totta
volna szín padra Az arany vi rág cse re pet. Mi lyen for mát
vá lasz tott volna a tel je sen hét köz napi, vá rosi kör nye -
zetbe he lye zett fan tasz ti kus me sé nek, ho gyan csúsz -
tatta volna egy másba a va lós, ir- és szür re á lis hely szí -
ne ket, idôsí ko kat és cse lek vé se ket? A tel jes szín padi
ap pa rá tust igénybe véve meg pró bál ko zott volna a le -

he tet len nel, az az min dent, amit és aho gyan le írt –
a be szélô sza la mand rá kat és bo dza bok ro kat, az el bai
ha jó zást és a kris tá lyü vegbe zá rást –, egy fan tasy film
pon tos sá gá val meg mu tatni, vagy épp el len kezôleg,
a sza vak ér zé ki sé gé ben és ér zék le tes sé gé ben bízva a
nézôi ér te lemre és kép ze letre ha gyat ko zott volna?

For gács Pé ter ren dezô az utóbbi mel lett dön tött. Se -
gíti benne a dísz let, Fü zér Anni so kat ígérô, sok féle
asszo ci á ci óra le hetôsé get nyújtó mun kája. A fe hér pe -
rem mel ki je lölt, tü kör fé nyû anyag gal bo rí tott tér ben
min den meg kettôzôdik. El bi zony ta la no dunk, nincs
szi lárd tám pon tunk. Rá adá sul van, aki a re á lis vi lág -
ban hor dott test mel lett más ala kot is fel ölt het, mert
tit kos sze mé lyi ség gel ren del ke zik. Kö zé pen át ló san,
la bi rin tussze rûen osztja ketté ezt a te ret (és egy ágyat)
egy ple xi fal. Le het rá raj zolni bu jál kodó fér fi a kat és
nôket, szív hang hoz ha sonló rit mi kus von ala kat. Az is
ért hetô, hogy nem min den ki ta lál utat a má sik ol dal -
ra, ám nem ma gya rázza semmi, mi ért vá lasztja el

Papp Tí mea

Vissza fo gott fan tá ziák
E .  T .  A .  H O F F  M A N N :  A Z  A R A N Y  V I  R Á G  C S E  R É P
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egy más tól fal a hét köz na pok ban élô Ve ro ni kát (Mol nár Ma ri ann), il letve
He erb ran dot (Olt Ta más) és Pa ul mannt (Illyés Ákos). A szé kek és az ágy
lap jai is ple xibôl ké szül tek, ke cse sek, lé gi e sek. A fém- és a fa ke ret a kör -
von ala kat ki je löli, de az át lát szó ság biz ton sá got nem nyújt. A jel me zek
szin tén ki fe je zik ezt az el bi zony ta la ní tást. A se géd ta nító, a lajst ro mozó,
va la mint An zel mus (Fel lin ger Do mo kos) át tetszô és a rá esô fénytôl
függôen vál tozó ár nya latú szí nes fel öltôi, or gan za in gei egy szerre lát tat -
nak és el ta kar nak. Nad rág juk, cipôjük fe hér, akár csak a nôk ru hái.

Ezek ben a rész le tek ben me rül el az em ber, hi szen a szín padi szö veg
(dra ma turg: Se di ánszky Nóra), ak ciók hí ján, nagy részt nar rá ci ó ból,
hosszú mo no ló gok ból, mint ha-di a ló gu sok ból és el-be szé lé sekbôl áll.
Mind össze Pa ul mann és He erb rand kö zött ala kul ki va la mi féle pár be -
széd, a töb biek alig néz nek egy másra, A sze replôk hol vissza em lé kez nek,
hol sa ját hely ze tükre ref lek tál nak, hol pe dig li ne á ri san ha lad a cse lek -
mény. A min den tudó Nar rá tor (Kuthy Pat rí cia) köz be vet, ma gya ráz, ok -
tat, de több nyire ál ta lá nos ér vé nyû igaz sá gai a di rekt meg szó lí tás el le-
n ére sem von ják be a nézôt, és nem se gí te nek rá ta lálni az el vesz tett
fo nalra. A szö veg sta ti kus sága nem hogy tom pítja, de egye ne sen meg -
szün teti a konf lik tust, amely a tisz tes pol gári meg áll apo dott ság és a
költôi cso dák kal teli élet kö zött fe szül, el tû nik a tör té net szo ron gató ab -
szur di tása, és ki lú go zó dik a gro teszk hu mor. A kis re gényt nem is merôk
szá mára ér tel mez he tet len az alma re sze lés, a fül be való és a ké ke szöld
kesz tyû fel- és le vé te lé nek gesz tusa, a csé sze ol da lá nak meg ko cog ta tása
vagy épp a kü lön bözô színû ita lok mi nu ci ó zus össze ön tö ge tése. Félre ér -
tés ne es sék, nem a kö te lezô ol vas mányt el nem ol vasó kö zép is ko lá sok
fo ga dat lan pró ká tora va gyok. A prob léma az, hogy a szé pen ki vi te le zett
moz du la tok nem áb rá zol nak, nem imp li kál nak sem mit, nél kü löz nek
min den drá ma i sá got.

Ennyi ne héz ség gel a szí né szek sem tud nak meg küz deni. Te szik a dol -
gu kat, fel mond ják a szö ve get, de nincs mit el ját sza niuk. Belsô épít ke -
zésrôl, sze rep ívekrôl nem le het be szélni, a fi gu rák il luszt rá lása ki me rül
a külsôsé gek ben. Fel lin ger Do mo kos csupa ideg és meg fe lelni vá gyás, ál -
landó ké szen lét ben álló (ülô) An zel mus. Van egy él ve teg He erb ran dunk,
és lá tunk egy kissé szang vi ni kus Pa ul mannt. Mol nár Ma ri ann a re a li tá -
sok vi lá gá ban élô barna Ve ro ni kája gyötrôdik, és ké pes küz deni a szôke
Ser pen tina el len. Utóbbi Lôrincz Ka ta lin ala kí tá sá ban vi szont in kább

hi deg szép ség, mint foj tott ero ti kát
su gárzó és el söprô vá gyat keltô nô.
Az Al más kofa vész jósló fe nye ge -
tése nem több hang hor do zás nál,
Szé les Zita idônként ri ká cso lóan
mondja: an zesz müsz. Avass At tila
Lind horst já ban van va lami ti tok za -
tos és ma ni pu la tív, ám ez is jó részt
a külsôsé gek nek kö szön hetô. An -
nak, hogy hosszú ideig hát tal áll a
já ték tér nek, és a nézôk sem lát ják
az ar cát, ami kor vi szont fe lénk for -
dul, meg döb be nünk rém isztô fél
pár pi ros kon takt len csé jén.

De ennyi ben ki me rül az iz ga -
lom. A kép te len sé gek nem nyo -
masz tóak. Hi ány zik az elôadás ból
a ka land, a sok ér telmû ség, a köl -
tôi ség, az ere deti szö veg és hely ze -
tek bo nyo lult jel kép rend sze ré nek
ki bon tása. Az, hogy sti mu lálja a
nézô kép ze le tét. A lát vány szép, de
a szín padi vi lág, Hoff man né val el -
len tét ben, könnyen ki is mer hetô.
Míg a kis re gény bol dog be tel je sü -
lést hozó vége csak fel szí nes ol va -
sat, a he pi end ben ott a való ság gal
és az At lan tisszal szem beni szkep -
szis, Az arany vi rág cse rép címû
elôadásra szánt da rab ban semmi
nem kérdôje lezôdik meg.

E. T. A. HOFF MANN: 
AZ ARANY VI RÁG CSE RÉP
(Mó ricz Zsig mond Szín ház,
Nyí regy háza)

For dí totta: Ör kény Ist ván. Dra -
ma turg: Se di ánszky Nóra. Dísz -
let-jel mez: Fü zér Anni. Se géd -
ren dezô: Nagy Er zsé bet. Ren  de-
zô: For gács Pé ter.
Sze replôk: Kuthy Pat rí cia, Lo -
son czi Ka ta lin, Mol nár Ma ri ann,
Szé les Zita, Avass At tila, Fel lin -
ger Do mon kos, Illyés Ákos, Olt
Ta más.

Illyés Ákos (Paulmann) 
és Olt Tamás (Heerbrand) 
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Igen ám – csak hogy az a ren de -
zôi szín ház, amely nek an nak ide -
jén hí ve iül szegôdtünk, a maga
ön  álló ví zi ó ját, min den, ab ból fa -
ka dó rész  meg ol dás sal egye tem -
ben, olyan mon da ni va lók szol gá la -
tába ál lí totta, ame lyek va lamennyi -
ünk éle té nek köz ponti prob lé máit,
a leg for róbb, leg köz vet le nebb ak -
tu a li tást érin tet ték.

Ma más sze lek fúj nak, más idô -
ket élünk. El kell fo gad nunk, hogy
az egyes ren dezôi éle tu tak még ön  -
ma gu kon be lül is, úgy szól ván da  -
rab ról da rabra ön ál ló sod nak, füg -
get le ned nek a napi ak tu a li tás tól, és
vi lá guk ho va to vább olyan szu  ve -
rénné vá lik, mint az el eve ön  álló
al ko tó mû vé szeké, festôké, zene -
szer zôké.

Per sze: sze ret nünk min dig min d   -
ezt nem mu száj. Ak kor sem, ha
nem di let táns ma ga mu to ga tók ról,
ha nem va lódi te het sé gekrôl van szó.

Got hár Pé ter és a Trak hi szi nôk
a Kam rá ban. Mi ért vá lik több ne -
mû vé a kó rus, me lyet ugyan ak kor
to vábbra is „lá nyok ként”, „ba rát -
nôk ként” ap oszt ro fál nak? Mi ért
hor da nak a fér fiak – kó rus ta gok és
epi zo dis ták – kor rekt za kó hoz al -
só nad rá got, s azon még kü lön rá -
app li kált, gro teszk ül epet? Mi ért
esik szét az in terp re tá ció há rom

vo nu latra – egy bo hó zati-báb szín há zira, egy egy ér tel mûen tra gi kusra és
egy brech ti e sen el ide ge ní tettre? 

Mi ért húzza le a tra gi kus hôsnô maga után a vé cét?
Min de zek a kér dé sek azon ban utó lag fo gal ma zód tak meg ben nem.

Az elôadás bô más fél órája alatt lé leg zet-vissza fojtva, sod ródva-le nyû -
gözve fo gad tam be a lá tot ta kat-hal lot ta kat. Mi ért? Vá lasz nak lo gi kus, de
ta lán még sem elég, hogy azért, mert te het sé ges, sôt je lentôs ren dezôrôl
van szó.   

Ké te zer-öt száz év vel ezelôtt – bele gon dolni is der mesztô – egy ógö rög
pol gár az em beri lé lek és lé te zés olyan mély sé ge ibe vi lá gí tott, me lyek a
XX. szá zad pszi cho ló gu sa i nak és pszi chi á te re i nek is ko moly fej tö rést
okoz tak. Fel fe dezte, hogy ösz tö ne ink és jó zan nak vélt szá mí tá sa ink olyan
tet tekre in dí ta nak, me lyek kö vet kez mé nyei füg get le nek tôlünk, sôt
merôben ide ge nek szán dé ka ink tól; fel fe dezte, hogy végsô so ron mi lyen
ki et le nül, re mény te le nül – eg zisz ten ci á li san — ma gá nyos a tár sa da lom -
ban élô em ber. S meg merte pen dí teni, hogy min den egyes ilyen szem é -
lyes tra gé di á ban a vi lág rendje is meg kérdôje lezôdik, vagy akár össze is
omol hat.  

Got hár ezt a meg kérdôje le zett vi lág ren det akarja ér zé kel tetni a maga
tel jes komp le xi tá sá ban; en nek a meg fejt he tet len uni ver zum nak ta lá nyos
szim bó luma az itt vé gig je len lévô fo goly ki rály lány, a néma sze replô,
gyö nyörû Iolé – és bár mint ala kul le endô pá lyája, a fôis ko lás (a bil len tyû -
i met még min dig nem vi szi rá a lé lek az „egye tem is tára”) Ub ran ko vics
Jú lia hi bát la nul lé nye gül át a sors, a bal sors, a vég zet bá mu la tos jel évé.
Kö rü lötte ját szó dik le, a maga klasszi kus egy szerû sé gé ben, Ot hello nôi
elôdjé nek, Dé ia ne i rá nak a tra gé di ája, ame lyet Ónodi Esz ter a lé lek tani re -
a liz mus leg ne me sebb esz kö ze i vel, puha-ol va ta gon, dús szen ved élyek kel,
me gejtôn él meg. Ám hogy e tra gé diát egy szers mind iro ni kus kri ti ká val,
re la ti vi zá lón kö ze lít sük meg, fel áll az egész mes ter-tár su lat: a né pes kör -
nye ze té ben vi gasz ta lan ma gány ban tip ródó hôsnô kö rül ott tüs tén ke dik,
ug rán do zik, bo hóc ko dik, idét len ke dik a négy tagú ve gyes kó rus (Elek Fe -
renc, Jor dán Ad él, Mé szá ros Béla, Re zes Ju dit), épp csak le he let nyit egyé -
nítve a szí né szek ön álló imá zsá val, ott ci ga ret tá zik Daj ka ként bölcs nek
mí melt je ges kö zönnyel a mint min dig, most is nagy szerû Szir tes Ági
(maszkja, jel meze is te libe ta lált), ott ser te per tél a ha mis tu dat kü lön bözô
szint jein a két kor rupt és dôre hír nök, Len gyel Fe renc és Ko csis Ger gely.
Ezt a hang vé telt egé szíti ki Ko vács Le hel ere deti Hül lo sza, a kap kodó if -
jonti fe lelôtlen ség, fe lü le tes ség és tel jes em pá ti a hi ány meg tes te sítôje. 

Az ókori dráma le hen gerlô komp le xi tá sá hoz tar to zik, hogy elôsze re tet -
tel min tá zott meg le gen dás hôsö ket me ta mor fó zi suk végsô sza ka szá ban,

Szán tó Ju dit                 

Mi ért zu bog a víz?*

S Z O P  H O K  L É S Z :  T R A K  H I  S Z I  N Ô K

kö vet kezôkben a spa nyol vi aszt fo gom fel ta lálni.
Ál ta lá ban azért írok szí nik ri ti kát, hogy a ma gam szá mára meggyôzôen tisz táz zam és me gin do kol -

jam elsô be nyo má so mat, az az ér vek kel tá masszam alá, mi ért tet szett vagy nem tet szett a szó ban forgó
elôadás. Hány szor és hány szor ked vet le nít el eköz ben a szá momra ta szító ha tású ren dezôi öt le te lés, az
in ko he rens, kon tex tu son kí vüli ge gek, a ki cif rá zott sem mit mon dás – torz ki nö vé sei an nak a ren dezôi 
szín ház nak, amely nek elsô ha zai lé pé sei, a het ve nes évek óta híve va gyok.  

* Lásd Hor vai Ist ván Há rom nôvér-ren de -
zése kap csán: mi ért hul la nak a sza lonba
a fa le ve lek?

A



162 0 0 7 .  á p r i l i s X L .  é v f o l y a m  4 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

a bu ká suk utáni ki szol gál ta tott ság
és te he tet len ség ál la po tá ban (gon -
dol junk akár Pro mét he uszra, akár
Oi di puszra, akár Phi lok té tészre).
Ze usz fia, a fénylô mí to szok kal öve  -
zett fél is ten Hé rak lész is a bûn hô -
dô szok nya pe cér, a ször nyû agó ni -
á ját vívó hal dokló maszk já ban lép
fel elôttünk a da rab vé gén. Got hár
el ide ge nítô be ál lí tá sá ban Hé rak -
lész (Haj duk Ká roly) még in kább
re la ti vi zálja Déia ne ira bû nét és tra -
gé di á ját: ezért a ba sás kodó, szen -
ve dé sei köz epette is erôsza kos,
kis szerû zsar no kért iga zán nem
volt ér de mes pok lokra szállni (ó,
ha ezt eszelôs szen ve dé sei köz e -
pette min den fél té keny asszony
fel is mer hetné!). A he pi end pa ró di a  -
ként be ál lí tott zá ró moz za nat, Iolé,
Hé rak lész és Hül losz mint egy
érem re vé sett, emb le ma ti kus szent  -
há rom sága vég képp be tetôzi a fáj -
dal ma san iro ni kus hang sze re lést. 

Mi vel ez a hár mas az utolsó ab -
lak ban je le nik meg, itt szól ha tunk
a ren dezô ál tal ter ve zett ki tûnô
dísz letrôl is, a hát ra felé egyre szû -
külô, pers pek ti vi kus ki vá gá sok ról,
ame lyek kel szel le me sen, já té ko -
san ér zé kel tet hetô kö ze le dés és tá -
vo lo dás, ta lál ko zás és el sza ka dás,
su nyí tás és össze üt kö zés, ezen fe -
lül pe dig báb szín padi ke ret ként a
sze replôket, fôleg a kó rus tag jait
nem egy szer va ló ban ma ri o nett fi -
gu rákká sti li zálja. A padló, a ke re -
tek és a fa lak sem le ges te repe a
sze replôk tech ni ka i lag is bra vú ros
keze mun kája nyo mán ölt a cse -
lek mény fo lya mán vér vö rös és
gyász fe kete színt: kép szerû sé gé vel
ez a lát vá nyos áta la ku lás is hozzá -
já rul, hogy a vi lá gi ro da lom elsô
fél té keny ségi tra gé di ája vi lágd rá -
mává tá gul jon. 

SZOP HOK LÉSZ: TRAK HI SZI NÔK 
(Ka tona Jó zsef Szín ház, Kamra)

For dí totta: Kar sai György és Té rey Já nos. Dra ma turg: Mor csá nyi Géza
m. v. Jel mez: Ko vács And rea m. v. Zene: Fe kete Gyula m. v. A ren dezô
mun ka társa: Tóth Ju dit. Dísz let-ren dezô: Got hár Pé ter.
Sze replôk: Ónodi Esz ter, Szir tes Ági, Len gyel Fe renc, Elek Fe renc, Jor dán
Ad él, Mé szá ros Béla, Re zes Ju dit, Ko csis Ger gely, Ub ran ko vics Jú lia e. h.,
Haj duk Ká roly.

FENT: Ónodi Eszter
(Déianeira) és 

Ubrankovics Júlia (Iolé)

LENT: Hajduk Károly
(Héraklész) és 

Lengyel Ferenc (Hírnök) 
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is üz le tek so ra koz nak egy- 
más mel lett. Mes ter, ipa ros,

árus kí nálja szol gál ta tá sát, nem a
bel vá ros ban. Hen tes, baba ké szítô,
tra fi kos. Jobb ról-bal ról üveg aj tók
ha tá rol ják az öre gecske vá sár ló ud -
varra em lé kez tetô hely színt. Ke -
szég László ren dezô nem csi nált
túl jó bol tot Ár vai György egy sze -
rû sítô (az ere deti for gan dó sá gát
vissza fogó, a ku lisszá kat ho mo ge -
ni záló) dísz le té vel. A por tá lok elôt -
ti üres tér csak nem akar üres
lenni. Leg föl jebb a rá bo csá tott –
szim  bo li kus? – sö tét ség nek en ge -
del mes ke dik a szo kat lan helyrôl
eredô meg vi lá gí tá sok kal nem ered  -
mény te le nül kí sér le tezô elôadás -
ban. A sze gé nyes ki ra ka tok ma gát
a drá mai fo lya ma tot nem tud ják
ki ra katba tenni. Hely ke re sés, ácsor  -
gás, ide-oda jár ká lás jel lemzô: is -
mé telt, öt let te len moz gá sok.  Ne -
héz   kes ki-, be-, át bú to rozá sok szük-
sé ge sek az igazi je le ne te zés hez,
pe dig Ke szég igyek szik film sze -
rûen egy másra vágni, mon tí rozni
a ké pe ket.

Ta lán a nép szín mû (az oszt rák
nép szín mû) ke véssé ré te ge zett ér -
tel me zése, ta lán a me lod rá má tól
való ag go da lom tette, hogy a most
egy sze rûen szín mû nek jel zett da -
rab ból ki vesz tek a nép szín já ték ízei.
Az alig ha bol dog pol gári há zas ság
he lyett a sza bad, vad sze rel met – s
akár a pros ti tú ciót – vá lasz tó kis
Ma ri ann an ti me séje meg szó lal
ugyan a Nem zeti Szín ház Stú di ó -
szín pa dán, de ép pen a Bé csi erdô
kont rasztja, a kék Duna kö zel sége
nél kül, a Me sél a Bé csi erdô és a Kék
Duna: a Stra uss-ke ringôk bú fe lej -
tése, gro teszkbe han golt tar tal mas

el len pontja nél kül. A mus kát lit la ní tott elôadás egy ideig egé szen jól bírja
sa ját hát tere, Ödön von Hor váth gyil ko sabb iró ni ája hí ján. Kö szön hetôen
an nak, hogy a szí né szi be je lent ke zé sek több sége si ke res. Mire azon ban
a tör té net vissza ka nya ro dik a sa ját kez de té hez, s Ma ri ann is mét Osz kár,
a halk szavú mé szá ros ol da lán ta lálja ma gát (fá tyol bo rul a múltra és
szem fö dél a meny asszony tör vény te len kis fi acs ká já nak sze mére: a hi deg
lég hu zat ban bízó nagy ma ma tudja, mi ként kell pon to san idôzí tett
tüdôgyul la dás sal az an gyal kák közé kül deni a bol dog ki bon ta ko zás út já -
ban levô gyer me ket) – mire helyre áll a me sei ke rek vi lág (nem sok kal Hit -
ler ha ta lomra ke rü lése elôtt), ki de rül, hogy egy felôl szimp lán bom ba biz -
tos ala kí tá so kat lá tunk, ame lyek sem mit sem tesz nek hozzá ama
be je lent ke zés hez; más felôl a fi a tal fôsze replôk in kább csak ta po ga tóz nak
a fi gu rák után. Pe dig Ke szég László és a dra ma turg Perc zel Enikô szán -

Tar ján Ta más

A kirakat rendezés alatt
Ö D Ö N  V O N  H O R  V Á T H :  M E  S É L  A  B É  C S I  E R D Ô  

Martinovics Dorina (Mariann) 
és Miklós Marcell (Alfréd)
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déka sze rint ala po san be ke mé nyí tett a ko ránt sem pu -
ha, vi szont fi nom anyag ból ké szült drá mát mun kába
véve. Az zal is jel zik ezt, hogy Mé szöly Dezsô nagy stí -
lus biz ton ságú for dí tá sát a sa ját ma gya rí tá sukra cse -
rél ték – kü lö nö sebb ho za dé kot nem pro du kálva.

A Me sél a Bé csi erdô a Nem ze ti ben ha ma rabb vé get
ér, mint ahogy va ló ban el kezdôdne. A Tro kán Pé ter
ját szotta Ka pi tány nak ak kor kel lene ki sebb sors ren -
gést okozva be le szól nia az ese mé nyek me ne tébe,
ami korra már stram mul le tudta a sze rep épí tést. Ka -
szás At tila (Osz kár) ugyan csak ko rán ké szít mér le get,
a késôbbi ek ben csu pán köl csönzi a meg al ku vásra
kész kis pol gári ala kot a cse lek mény nek. Básti Juli Va -
lé ri ája eman ci pált ko ro sodó nô, aki nem csi nál tit kot
sze xu á lis fû tött sé gébôl, a fi a tal sze retôkre for dí tott
össze gekbôl. A vé de kezô-tám adóan karba font kéz, a
le vegôt okí tó lag szelô te nyér, az önk ri ti kus hu mor
tanú sítja: masszí van áll a föl dön, s lel ki leg is edzett a
még min dig kí vá na tos asszony. Mol nár Pi roska szak -
szerû Nagy ma má já ból csak a (go nosz) lé lek hi ány zik.
Lá nyát – Osz kár any ját – meg for málva Csoma Ju dit
végre olyan szín padi fel adat hoz ju tott, amely ben nem
kell el hor da nia egy he gyet. Új szerû, hogy ily reb be né -
keny, s csak „félre” el szánt. Hol lósi Fri gyes (Tün dér -
ki rály) szív ba jos sze repe sze rint szag ga tott lé leg zése
szag ga tott alak raj zot ered mé nyez: a ba bak li ni kus hol
el tü ne de zik ön maga mö gött, hol elôjön az ér zel mes -
ség far bá já val. Papp Zol tán Misz te ré vel nem az a
gond, hogy nem tudni, hon nan jött (Ame ri ká ból, s
van is a mes ter sé gé nek cí mere), ha nem hogy nem
tudni: hová ér ke zett. A fa si zá ló dás, az elem ber te le ne -
dés vesz élyé nek ki tett vi lág szte re o tí piái (így Zsá ger
Ba lázs nak az író inst ru álta vál to za tos dal lam vi lá got le -

váltó ze néje) leg fel jebb az osz tat lan ság ere jé vel hat -
nak. Az elôadás le zaj lik, zaj lása nincs.

A ki ra ka tü veg – a snáj dig meg je le nés, a Szûcs Edit
ter vezte fess jel mez – mö gött ke vés por té kát mu tat fel
a len dü le tes sé gébôl élô Mik lós Mar cell Alf rédja, s
Mar ti no vics Do rina (Ma ri ann) sem min dig ura a té to -
vázó er köl csi ko moly ság és a ma kacs, dur cás szu ve re -
ni tás élet ál lo má sa i nak. Túl zott szi go rú ság lenne a be -
mu ta tót az zal vá dolni, hogy min de nes tül szem elôl
vesz tette Ödön von Hor vát hot – de az is hiú re mény,
hogy ettôl a pre mi ertôl job ban szem elé ke rül a hu -
szo nöt év vel ezelôtti hez ké pest ma nap ság ke ve sebb fi -
gyel met keltô, noha a XX. szá zad elsô har ma dá nak je -
lentôs tel je sít mé nyei közé tar tozó élet mû.

ÖDÖN VON HOR VATH: 
ME SÉL A BÉ CSI ERDÔ 
(Nem zeti Szín ház, Stú di ó szín pad)

Fordította: Ke szég László és Perc zel Enikô. Díszlet:
Ár vai György. Jelmez: Szûcs Edit. Zene: Zsá ger Ba -
lázs. Fény: Bá nyai Ta más. Dramaturg: Perc zel
Enikô, Enyedi Éva e. h. Koreográfia: Ka dala Petra.
Rendezô: Ke szég László.
Szereplôk: Mar ti no vics Do rina, Mik lós Mar cell, Hol -
lós Fri gyes, Básti Juli, Mol nár Pi roska, Csoma Ju dit,
Ka szás At tila, Tro kán Pé ter, Bródy Nor bert, Hor váth
Ákos, Schmied Zol tán, Pász tor Edina, An dai Kati,
Uj laky László, Papp Zol tán, Ma jor Me linda, Ko le szár
Ba zil Pé ter, Pas qu a letti Ilona m. v., Bog nár Anna,
Kán tor Anita m. v., Szöllôsi Zol tán m. v., Pécz Ottó.

fjú pár mo tor kö rül baj ló dik. Nyak szirt jük tá ján ka- 
ra bi ner és drót kö tél. Aki nem ol va sott sem mi féle

elôze test vagy szi nop szist sem Eg ressy Zol tán új da -
rab já ról, a vesz prémi szín ház ban az is rög tön sejt heti,
hogy el fog nak re pülni, föl fog nak szállni, a tör té net te -
hát va la hol a ma gas ban, égi vagy egyéb nem földi ré gi -
ók ban fog ját szódni. 

Itt kezdôdnek azon ban a be szá moló író já nak sú lyos
lel ki is me reti prob lé mái. Bármi töb bet el árulni a cse -
lek ménybôl alig ha nem po én gyil kos ság nak minôsül.
Már pe dig ez egy po é nos da rab. Igaz, a vi lág drá ma i ro -
dal má nak java, a leg jobb csat ta nók meg le hetôsen jól

el vi se lik még azt is, ha is ko lá ban ta nít ják ôket. Ez
azon ban nem ennyire jó da rab, a po énja sem túl sá go -
san erôs. Más felôl vi szont a cse lek mény nem is iga zán
elôle gezi a po ént, a mû nem úgy épül föl, hogy a nézô
érezze, kell jön nie még va lami döntô for du lat nak. In -
kább ér tet le nül bá mul, míg az be nem kö vet ke zik.
Igaz, ta lán utána is. Min den nek a he gyébe, a tör té net
leg alább váz la tos is mer te tése nél kül leg fel jebb ke véssé
meggyôzô ál ta lá nos sá go kat le het a da rab ról mon dani.
Így alig ha te he tek mást, mint a meccs köz ve títôk, akik
el mond ják a késôbb fel vé telrôl le adandó mérkôzés
ered mé nyét: fi gyel mez te tem az ol va sót, ha tel jes ér -

Zappe László

Be széd a le vegôbe
E G  R E S S Y  Z O L  T Á N :  B A L  E S E T

I
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dek lôdés sel sze retné vé gig ülni Veszp rém ben a Bal eset
elôadá sát, az írás to vábbi ol va sá sát ha lassza az elôadás
meg te kin tése utánra. Ez an nál is kí vá na to sabb, mert
ak kor el lenôriz heti, va jon a le vegôbe be szél tem-e, ami -
kor min den féle kö vet kez te té se ket von tam le a sze rep -
lôk le vegôbe emel ke dé sébôl.

Az elsô, elôre ki szá mít ható re pü lés nél azon ban van
egy még kí no sabb is. A mo tor ba le set ben ugyan is,
ame  lyet a re pü lés kö vet, leg alább is a cse lek mény elsô
sík ján, meg hal a fiú, a vôle gény, aki nek ham vait a kö -
vet kezô je le net ben, meg le hetôsen vic ces kö rül mé nyek
kö zött, a Ba la tonba szór ják, ám a tó kö ze pén há nyódó
ha jó ról a meny asszony is el re pül – fürdôru há ján való -
sá gos ejtôernyôs he ve der rend szert vi selve. Ez per sze
le hetne szán dé ko san bi zarr ef fek tus, ám a re pü lés il lú -
zi ó ját min den kép pen tönkre te szi. 

Nem két sé ges, az iga zán me rész drá ma í rók is min -
dig a dra ma tur giai kép te len sé gek ha tá rait fe sze get ték.

mondja – el kép zelte, mi lyen lenne a vi lág a vôle gény
nél kül. Szép, gyá szos, ér zel mes pil la nat a sok torz kép
után. Bár vé gül az, hogy a fiú meg halt-e a bal eset so rán,
szá momra nem de rült ki, de le het, hogy csak a fi gyel -
mem lan kadt el ad digra túl sá go san.

A szí né szi já ték több nyire nem megy túl a haza lá to ga -
tó ame ri kai ma gya rok sza ti ri kus-pa ro disz ti kus áb rá zo lá -
sán. Szalma Ta más, Benc zédi Sán dor, s fôképp a leg  kü -
lön fé lébb ôrü le tes jel me zek ben és pa ró kák ban föl  tûnô
Mesz léry Ju dit szélsôsé ges len dü let tel ko mé di á zik, Ács
Bál int és Ónodi Gá bor is be le il lik a tök idi óta élet vi telt il -
luszt ra tí van szem lél tetô já téks tí lusba. Gula Pé ter piz za -
fu tára mint ke leti harc mû vész, il letve fel-fel tá madó cso -
dá la tos man da rin már-már át poé ti zálja a pa ró diát.

De hogy a ne he zen ér tel mez hetô, ke vés mé lyebb su -
gal la tot kí náló elôadás so rán oly kor el kapja a nézôt va -
la me lyes fáj dal mas egy üt tér zés, az Dobra Má ri á nak
kö szön hetô. A pá lya kezdô szí nésznô már Ka pos vá ron,

a Vesz teg zár a
Grand Ho tel ben
elôadá sá ban is
meg lepôen szín -
pad kész nek mu  -

tat ko zott, mos tani já téka pe dig azt sej teti, hogy azok
kö zül való le het, akik a szín pa don bár mi lyen szö veg -
ben, tör té net ben meg tud ják ta lálni és fel tud ják mu -
tatni a ma guk iga zsá gát. Akár a tele fon könyv ben is… –
szo kás mon dani. Bár a tele fon könyv szi kár igaz sá gá val
alig ha nem könnyebb dolga lenne.

EG RESSY ZOL TÁN: BAL ESET 
(Petôfi Szín ház, Vesz prém)

Dísz let: Ga lam bos Pé ter. Jel mez: Kár páti Enikô.
Ren dezô: Si mon Ba lázs.
Sze replôk: Dobra Má ria, Szalma Ta más, Benc zédi
Sán dor, Mesz léry Ju dit, Ács Bál int, Ónodi Gá bor,
Gula Pé ter, Szûcs László.

S a kép te len, ak ro ba ti kus, bû vész mu -
tat vány szerû fi zi kai ha tá sok ke re sése
sem ide gen a szín ház tól, fôképp ha
iga zán erôs em beri konf lik tu sok ha tá -
sára nem szá mít hat nak az al ko tók. Eg -
ressy Zol tán író és Si mon Ba lázs ren -
dezô – Ga lam bos Pé ter dísz let ter vezô
hat ha tós tá mo ga tá sá val – egya ránt ez -
zel lát szik küz deni a Bal eset címû da -
rab ese té ben. Dra ma tur giai és szín -
pad tech ni kai bra vú rokra tö rek sze nek.
Másra nem igen nyújt al kal mat az öt -
let, a tör té net.

A fur csa te me tés után ma gára ma -
radt le ány ugyan is a tó vi zé ben egy
Ame ri ká ból ha za szár ma zott, jó erôben
lévô hat va né ves ma gyar fér fiú gumi -
mat raca mellé pottyan. Rö vi de sen ki -
de rül, a lány élete meg ol dá sát, meg -
men té sét várja a cso dás vé let len foly  tán
meg is mert férfi tól, s nem so kára azt is
meg tud juk, hogy má sok tól is, akik kel
még a da rab so rán ta lál ko zik. Az ud va -
rias ame ri kai, aki nek a há zá hoz ki úsz nak vé gül, ré szint
meg le hetôsen bunkó, ré szint idônként ag resszív ki tö -
ré sek vesz nek erôt rajta, me lyekrôl mint ha csak alig
lenne tu do mása. Rá adá sul ép pen mielôtt ne mi leg re a -
li zál nák a meg men tést, meg ér ke zik egy tár sas ág. A ha -
jón vég zett gyász szer tar tás részt vevôi, ám egy idi óta
ame ri kai csa lád nak masz kí rozva. Ma gyar szülôk, akik -
nek fiai nem csak hogy nem be szél nek ma gya rul, de
Tom nak és Jerry nek is hív ják ôket. Ettôl kezdve blôd fi -
gu rák blôdli zése köz epette há nyó dik a testi-lel ki meg -
mentôt ke resô le ány, aki egy piz za fu tár ban egye ne sen
ha lott vôle gé nyét véli föl fe dezni. Közte és az ame ri ka i -
ak kö zött mu lat sá gos és len dü le tes ak ció- vagy rajz film -
pa ró dia is le ját szó dik. Ám sem a szö veg ben, sem a já -
ték ban nem tör té nik cél zás sem arra, hogy az ame ri kai
csa lád bármi mó don kap cso lódna a ha lott fiú ro ko na i -
hoz. A szín la pon, il letve a szí né szek sze mé lyé ben
fel tûnô nyil ván való kap cso lat nak még a félre ma gya rá -
zá sára sincs kí sér let a tör té net e vi szony lag hossza dal -
mas kö zépsô sza ka szá ban. Csak a zá ró je le net ben (ami -
kor is mét a mo tor bal eset hely szí nén va gyunk) tud juk
meg, hogy alig ha nem a lány ví zi ó ját lát tuk, aki – mint

Benczédi Sándor (Pál), 
Meszléry Judit (Teri), Ónodi Gábor
(Jerry), Dobra Mária (Eszter), Ács
Bálint (Tom) és Szalma Tamás (Ed) 
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Az alu mí nium hul lám le mezbôl
ké szült aj tó ban üveg he lyett új ság -
gal gon do san le ta pé tá zott kar ton –
a nyitva/zárva táb lát be lül hasz nál -
ják (mert já ték az egész) –, tetszôle -
ges korú haj szá rító bu rák, tük rök,

Pro ics Lilla

A/t*: út, félre 
I O N  L U C A  C A  R A  G I  A L E  –  P A R T I  N A G Y  L A  J O S :  K A R  N E  B Á L  

tör té ne tet Ior da che, a bor bély se géd (Ke le men Jó zsef) ve zeti fel, amint a ga tyá já ból me ne külô 
élôsködôt ra vasz haj szá val A se vil lai bor bély köz ked velt dal la mára pró bálja el kapni. Ez Fi ga róra 

em lé kez tet, aki ügyes kedve há zas ságba se gít egy sze rel met – itt azon ban ha mar ki de rül, hogy el len kezô -
leg. Nae, a vá ros széli „fod rá szé ria” mes tere té to ván sza ba dulni pró bál meg unt sze retôjétôl (Miţa) egy
újabb nôcske (Di dina) ked vé ért. Mind két nônek van „kap cso latja”; ezek – ki-ki a maga mód ján – nyo mába
ered nek a kon ku ren ci á nak. A bor bély se géd a fe ne kedô fér je ket oko san fog dába jut tatja, ahon nan az tán 
a bor bély hozza ki ôket, és aki ilyen ke gyes volt ve lük, az gya nún fe lül áll, leg alább is az il lem így dik tálja. 
A da rab ban szó sincs ar ról, hogy lenni, vagy el len kezôleg (hogy Parti Nagy La jos áti ra tá nak egyik el len áll -
ha tat lan for du la tá val él jek vissza), mert ez a da rab úgy szól ró lunk, ahogy a leg több na punk – ami kor nem
ta lál juk az élet ér tel mét, mert nem is ke res sük. 

*Aperte – mond ják idônként Parti Nagy La jos
nyel vén a sze rep lôk –, a fran cia szín házi „fél re”
ki fe je zést af fek tálva.

Márton Eszter (Miţ a Baston)
és Kelemen József (Iordache)

Znamenák István (Iancu Pompon),
Hunyadkürti György (Nache
Razachescu), Márton Eszter 

és Sarkadi Kiss János 
(Adóhivatali gyakornok) 

A
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szé kek, a sa rok ban egy vas kályha,
ütött-ko pott „la voár” és mé re tes
agancs a fa lon – hogy egye sek al -
ka lo mad tán bele ka pasz kod has sa -
nak, vagy ala po san szembe néz hes -
se nek vele. Ka pos vá ron ke ve sen
tud hat ják, mi lyen le he tett a XIX.
szá zadi mul ti kul tu rá lis bu ka resti
kül vá ros, de ez amúgy is passzé:
csak ér de kes sor minta a tör té net
kö rül (amely azért idéz heti a het -
ve nes évek vé gén Ka pos vár bel vá -
ro sába ka pasz kodó fod rá sza to kat
is), min den esetre az elôadás lét re -
hí vói so kat ér zé kel tet nek ab ból az
is me ret len vi lág ból az ôrü le tes nek
hangzó ze nék kel. A fod rá szat a
szép ség egyik me gin dí tóan hét -
köz napi hely színe. Ez a szép ség
min de ne kelôtt nyelvi – a nézô óha  -
tat la nul bele zu han a szö vegbe.
Parti Nagy La jos ko runk le gí ze seb -
ben mí melô me lo za ma ti kusa. A da -
rab „ef fek tív” vi lá gát a szö veg te -
remti, a szí né szek fürdôznek is
benne. A hur ka bu tik szót mély ér -
zés sel ej tik – a mö göt tes tar tal mat
a szín ház tól száz mé terre so ra ko -
zó mûin téz mé nyek szol gál tat hat -
ják a pi a con. A min den kori ka pos -
vári dra ma tur gok (ezút tal Ari Nagy
Bar bara, min den bi zonnyal Eörsi

Ist ván nyom do kain) szá mos írott da rab színre ál lí tá sá nak fi nom sá ga ira
ott lel het nek rá. 

Az alap hely ze tet a da rab ra fi né ris tája, Ca ra gi ale Pam pon (Zna me nák
Ist ván) meg je le né sé vel (aki azért jött, hogy meg bi zo nyo sod jon Di di nája
hûtlen sége felôl) és a bôeszû fel cser rel és bor bély se géd del való fe cser gé -
sé vel adja tud tunkra. A két szí nész vérbô ko mé di á zása fi nom „já ték”: a
bor bély se géd ru ti no san meg bo rot válja a ven dé get, de fi gyel mét Pam pon
szán dé kai ki de rí té sé nek és félre ve ze té sé nek szen teli, és Pam pon olyan
cso dál kozva hup pan a székbe, mint aki tény leg nem is sejti, mi tör té nik
vele. Ha nem húzná az egyik lá bát, Ke le men Jó zsef Ior da chéja gya nú san
par ti ké pes lenne – egy ilyen cinktá nyé ros cu dar vi lág ban mi ért is ne –
pél dául a meg unt Miţához, ha Már ton Esz ter eléggé hús-vér volna eh hez.
Ah hoz, hogy jó szí nésznô, nem fér két ség, mert ami kor Pam pon nal a
test an gyala egy pil la natra meg szállja ôket, né hány moz du lat tal meg mu -
tat ják, mi lyen szép is tud lenni az ide á lis kort és de ká kat meg ha ladó élet.
Ez a san zo nos élet él vezô ér zés ve zeti Sar kadi Kiss Já nos adó hi va tali gya -
kor nok ját, a min dig mel lék sze replô kis em bert, aki majd a kar ne bál ban
Di di nát (Ur ba no vits Krisz tina) – a szem be jövô, te hát a lé tezô leg jobb nôt
– hat rum után több íz ben su tán le szó lítja. Ahogy a pil la nat nyi bol dog sá -
got fel vil lantja: szín ház. S ahogy az elsô fel vo nás ban fog fá jó san me séli a
bor bély se géd nek az éle tét, hogy tex til biz nisszel bo ro gatja a jö ve del mét
ba zá ri lag, mert a hi va tal ban gya kor nok ként „nincs fi ze tés, de nincs le vo -
nás sem”. A ko mé dia mu lat tat, ha a szí né szek eléggé fi gyel nek egy másra
és a já tékra. Cra ca nel (Hu nyad kürti György) min den pil la nat ban vissza -
fogja gyötrô két sé geit, sza vai hely zet hez illô al kal mas sá gát egyen ként
meg vizs gálja. És ami kor vég leg ki de rül, hogy a „vén tro til” nem más,
mint ô, ak kor sem rob ban, csak ma gá ban buf fog. Könnyed hu mo rá val
meg sze lí díti a fi gura buta fa ra gat lan sá gát. 

A kulcs fi gu rá ról – Nae, a bor bély (Gere Dé nes) – a kar ne bál ban ne héz
volt nem ész re venni, hogy nem elég könnyed. A nôkkel való je le ne tek kí -
no san meg ol dat la nok, mert nincs meg a hi hetô és játsz ható vi szony: a
nôk nem elég ki ka pó sok, har sá nyak, a bor bély nem elég inga tag, és kü -

lö nö sen ter heli az öni ró nia, a já ték és élet kedv hi á nya. 
A stú dió tere – hogy a nézô tény leg a fod rá szé ria le -

vegôjét szívja be – nagy szerû, de ide csak be zsú folni le -
het a mu la to zó kat és a zene kart. A vé let len szerûen elô -
buk  kanó, majd ugyan így eltûnô tö me get jel lemzôerô
nél  kül a hát tér ben ug ráló szí né szek, il letve az ép pen al -
kal mas tal pa lat nyi helyre szo ruló ze né szek al kot ják (akik
egyéb ként be csü let tel nyom ják).  

A tör té net vé gül nem fut ki se hova, té to ván né zünk,
hogy ak kor mi is lesz ez után.

ION LUCA CA RA GI ALE: 
KAR NE BÁL 
(Csiky Ger gely Szín ház, Ka pos vár)

Réz Pál for dí tása nyo mán írta Parti Nagy La jos. Dra ma -
turg: Ari Nagy Bar bara. Dísz let-jel mez: Fo dor Vi ola m. v.
Ze nei munka társ: Rusz nyák Gá bor. Ren dezô: Réthly
At tila.
Sze replôk: Gere Dé nes Ákos f. h, Zna me nák Ist ván,
Hu nyad kürti György, Sar kadi Kiss Já nos, Ke le men Jó -
zsef, Már ton Esz ter, Ur ba no vits Krisz tina, Lu gosi
György, Szvath Ta más, Né meth Fru zsina, va la mint álar -
co sok, bá lo zók és ze né szek.
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Ezek után már csak az a kér dés,
mi van még a Jó zsef At tila Szín ház
új elôadá sá ban. Mert bár az Ahogy
tet szik ki szol gálja a köz íz lést is
(min den Sha ke as pe are-mû tar tal -
maz kö zön ség csa lo gató je le ne te -
ket), iz gal mas kér dé se ket vet fel.
Hely szín az ar deni erdô, a sha kes -
pe are-i el vo nult ság Ár ká di ája, mely  -
ben pász to rok, szám ki ve tet tek és
vi lággá ment hôsök gyü le kez nek.
A trón bi torló Fri gyes ker geti el
báty ját és an nak kí sé re tét, majd az
uno ka hú gát, Ro sa lin dát, akit Cé lia,
Fri gyes lá nya és az ud vari tréfa -
mes ter kö vet az emig rá ci óba. De
nem csak Fri gyes ben forr a test véri
gyû lö let. A né hai Sir Row land De
Boys fia, Oli vér is mos to hán bá nik
öccsé vel, Or lan dó val, aki szin tén az
ar deni erdôbe me ne kül. Ro sa linda
és Or lando sze rel me sek egy más -
ba, és ta lál koz nak is a ren ge teg -
ben, de a lány ko ráb ban – hogy na -
gyobb biz ton ság ban utaz has sa nak
– fi ú ru hát öl tött, és fel vette a Ga ni -
méd ne vet. Így sze rel mük be tel je -
sü lése he lyett egyelôre kény te len
meg elé gedni egy já ték kal, mely -
ben Ga ni méd ként azt játssza, hogy
ô Ro sa linda, s Or lando ek kép  pen
ud va rol neki. Az tán egy szer csak
min den jóra for dul: a há zas sá gok
meg köt tet nek, és a go  nosz Fri gyes
és Oli vér is meg vál to zik. A sha kes -
pe are-i kom pá niát Ja ques, a pesz -
szi mista úr te szi tel jessé, aki a da -
rab so rán ér de kes gon do la ta i val
szó ra koz tatja az elû zött her ce get
és kí sé re tét. 

Már a cse lek mény kap csán fel -
me rül né hány olyan kér dés, me -
lyekre egy figyelemre méltó elô -
adás megkísérelhetne vá laszt ad ni.
Pél dául hogy mi az oka a he ves test  -
vér gyû lö let nek, és hogy Fri gyes és
Oli vér mitôl ja vul meg oly hir te len.
A sze replôk a leg kü lön bözôbb mó -
don vi sel ked nek a sze re lem ben, és
a nemi sze re pek is fur csa fény tö -
résbe ke rül nek: Ro sa linda fér fit ját -
szó nôként játssza azt, hogy nô, fo -
lya ma to san ref lek tál nôisé gére és
fér fi as sá gára, és ki tudja, hogy Or -
lando köz ben mit hisz, vagy hogy
mi ért megy bele a já tékba. 

Har gi tai nem for dít fi gyel met a
dráma kap csán fel me rülô prob lé -
mákra, és az elôadás meg re ked a
csak jel zett, sti li zált gesz tu sok és a
re a lista bí belôdés kö zött. Pe dig Ná -
dasdy Ádám új for dí tása elsôrangú
alap anyag, a meg szo kott kva li tá -
sok kal: Ná dasdy a dráma szö ve gét
a mai ma gyar nyelv vál to zat hoz haj -
lí totta, ami ko ránt sem egyenlô
Sha kes pe are nyel vé nek le egy sze rû -
sí té sé vel. Így az is ért hetôbb, kü lö -
nö sen Szabó Lôrinc for dí tá sá hoz
ké pest, hogy Ro sa linda, Or lando
vagy ép pen Bo rotva (Szabó Lôrinc -
nél Pró bakô) mi lyen el térô mó don,
mennyire más stí lus ban nyi lat ko -
zik a sze re lemrôl.  

Hor gas Pé ter dísz lete in kább
csak jel zéssze rûen utal az ar deni
erdôre. Az ud vari je le ne tek nél a
fél kör alak ban ki fe szí tett hát tér
szürke, sö tét erdôt áb rá zol, és a
szín pad kö ze pén, üveg bura alatt is

égig érô fa van. Ami kor Ro sa linda
és Cé lia meg szök nek Fri gyes ud va -
rá ból, az üveg bura Bo rotva va rá zs -
ü té sére fel emel ke dik, és ugyan az
az erdô ezút tal vö rö ses, sej tel mes
szín ben úszik. Ar deni fákká vál nak
a nézôtér osz lo pai is, ami kor a sze -
rel mes fiú ki tûzi rá juk ver seit. Em -
lé ke ze tes Or lando és Char les bir -
kó zá sá nak je le nete: a küzdôte ret
ha  tá roló kö te let Fri gyes négy, öl tö -
nyös alatt va lója köré fe szí tik ki. 

Kár, hogy a jel zésszerû dísz let
nem passzol az egy fajta hi te les -
ségre kí no san tö rekvô jel me zek hez
(Tresz Zsu zsa mun kája) és a kel lé -
kek hez. Oli vér lila-ró zsa szín lo vag -
ló öl tö zetrôl hét köz napi, egy szerû
vi se letre vált a negyedik felvonás
végére (az az a go nosz báty jó útra
tért). Az elû zött her ceg és kí sé rete
öl tö zé ké nek min tá zata ugya no lyan,
mint a hát tér (az az eggyé vál tak a
ter mé szet tel). A pász to rok, még a
vi  lág szép Phébe is, ove rall ban, gu -
mi csiz má ban és koc kás ing ben
köl tik jam bu sa i kat a sze re lemrôl
(az  az tény leg pász to rok). Ja ques
ko pot tas kord nad rá got, bal lon ka -
bá tot és hosszú sá lat vi sel (az az ô
ér tel mi ségi). 

A mai kort idézô ru hák nak ak-
kor lenne je lentôsé gük, ha a nézô
egyéb ként ma gára is merne va la me  -
lyik sze replôben. De a jel me zek,
ahogy az elôadás to vábbi mo dern
gesz tu sai is, súly ta la nok, és meg -
ma rad nak a szte re o tí piák szint jén.
A szá mû zött her ceg és kí sé rete éle -
tünk osz tály ki rán du lós-tá bor tü zes-

Rá dai And rea

Fá tól az erdôt
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  A H O G Y  T E T  S Z I K  

Shaw sze rint Sha kes pe are víg já téka mû vé szi fo gya té kos sá ga i ért a cím ben menti fel ma gát – 
a szerzô jelzi, hogy da rab já val nem a sa ját ked vére tett, ha nem a köz íz lést szol gálta ki: 

As YOU like it, „Ahogy NEKTEK tet szik”. Tény, hogy Har gi tai Iván ren de zé sé ben – akár csak az ere deti da rab -
ban – van nak: a ter mé szet szép sé gérôl és a sze re lemrôl szóló ze nés be té tek, paj zán szó vic cek, me lye ket
még félre ért he tet le nebb gesz tu sok kí sér nek; van he pi end (négy há zas ság), egy csi pet nyi rej te lem és mi to ló -
gia, és még a ho mo sze xu a li tás té mája is fel vil lan egy ha mar elil lanó pil la nat ere jéig. 

G. B.
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gi tá ro zós kor sza kát idézi. Be senczi
Ár pád Fri gyes her cege fuk szos vál -
lal kozó – a fuk szos vál lal ko zók hoz
pe dig nôk dör gölôznek, nyug ágyon
fo gad ják alá ren delt je i ket, és gyak -
ran üvöl te nek. Ez utóbbi esz köz zel
az Oli vért ját szó Fe rencz Bál int is
gyak ran él.

Schnell Ádám Ja ques sze re pé ben
a mû vész lé lek ér tel mi sé git tes  te -
síti meg: a szü net elôtt fes te get, a
szü net után seb váltó nél küli bi cik -
lin köz le ke dik az erdôben. (A fest -
mény az elôadás vé gén ke rül elô,
és ki de rül, hogy bo hóc fe jet áb rá -

zol, nem is akár mi lyet.) Min den
szót ala po san meg rág, mielôtt ki -
ej tené – nem ki fe je zet ten szel le -
mes, de nem is a szel le mes em ber
pa ró di ája.

A fi a ta lokra vi szont ér de mes
oda fi gyelni. Tom pos Ká tya Ro sa -
lin  dája sze rel me sen is el bû völô,
okos nô. El ké pesztô ter mé sze tes -
ség gel nyújtja át nyak lán cát Or lan -
dó nak, akit alig pár perce is mer.
Az epi ló gus alatt, me lyet a sha kes -
pe are-i ha gyo má nyok sze rint a Ro -
sa lin dát ját szó szí nész ad elô, a kö -
zön ség végre érzi, hogy fi gyel nek

rá. Zöld Csaba Or lan dója min den
sze relmi sal lang el len ére ôszinte
és sze re tetre méltó, bár kissé bár -
do lat lan, van mit ta nul nia Ro sa lin -
dá tól. Ami kor hang sú lyai a he lyü -
kön van nak, Ull mann Mó nika
Cé     li ája sze re lemre kí ván csi, ked ves
fruska. Or lando dö cögô ver sein
szinte meg ren dül, és úgy fi gyeli a
hát térbôl a fiú és Ro sa linda ket tô -
sét, mint ha mo zi ban ülne, és egy
ro man ti kus film vég ki fej le tét néz né.   

Jó zsa Imre jól ki hasz nálja Bo rot -
va sze re pé nek adott sá gait, való szí -
nû leg az ô ta lál ko zása a leg sze ren -
csé sebb Ná dasdy új szö ve gé vel.
Né ha ta lán túl sok gesz tus sal tá mo -
gatja a paj zán szó vic ce ket, a ke ve -
sebb több lenne. Rö vid idôre tû nik
fel An do rai Pé ter a szín pa don Co -
rin pász tor sze re pé ben, ám ez a né -
hány pil la nat em lé ke ze tes: csak
üldögél a színpad bal szélén, s egy
pillanatig sem kétséges, hogy jelen
van. Nem kell a ke zébe se jég krém,
se balta.

WIL LIAM SHA KES PE ARE:
AHOGY TET SZIK 
(József Attila Színház)

For dí totta: Ná dasdy Ádám.
Dra ma turg: Szo ko lai Bri gitta.
Dísz let: Hor gas Pé ter. Szce ni -
ka: Éber  wein Ró bert. Zene:
Pejt  sik Pé ter. Jel mez: Tresz
Zsu zsa. Ko re og rá fus: Ko csis
László. A ren  dezô munka társa:
Czipó Gab ri ella. Ren dezô: Har -
gi tai Iván. 
Sze replôk: Tom pos Ká tya, Ma -
day Gá bor, Schnell Ádám, Be -
senczi Ár pád, Ull mann Mó ni -
ka, Ju hász György, Öm böli Pál,
Jó zsa Imre, Fe rencz Bál int,
Zöld Csaba, He tey László, An -
do rai Pé ter, Dá nyi Krisz tián,
Lé vay Vik tó ria, Bla zsovszky
Ákos, Márkó Esz ter, Fal vai
And rás, Il lés Sári, Ja kus Szil -
via, Katz Petra, Ko tány Dá niel,
Ma da rász Máté, Sa va nyó At tila,
Varga Zol  tán.

Zöld Csaba (Orlando) 
és Tompos Kátya (Rosalinda) 
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Tompa Gá bor ren dezte elôadás úgy ne ve zett re -
gi o ná lis szín házi kop ro duk ció, és mint erre a

szín ház hon lap ján köz zé tett is mer tetô fi gyel mez tet,
szinte ki zá ró lag le gek so ro za tá val le het (sza bad?) le -
írni: „ki vé te les kul túr tör té neti ese mény...”; „...a szín -
ház tör té net ben mind ez idáig nem for dult elô...”;
„...kor sza kos és sok or szág ban nagy si ker rel ját szott
szín mû...”; „...a ma gyar nyelvû szín padi be mu tató ro -
má niai or szá gos pre mier...” – és így to vább. A fen tiek
fé nyé ben az elôadás lét re ho zó i nak be mu ta tása ki fe je -
zet ten vissza fo gott nak ne vez hetô: „vi lág hírû mû -
vész”; „az eu ró pai szín ház tör té net ben a le gelsô,
aki...”; „fan tasz ti kus si kerû...”; „a ne ves szín házi em -
ber szí nész nek szin túgy ki váló...”. A fel ve ze tés az zal a
kissé ne he zen kö vet hetô, ám min den bi zonnyal leg -
fon to sabb nak szánt in for má ci ó val zá rul, misze rint az
elôadás „...Ro má nia 2007-es csat la ko zá sáig való szí -
nû leg az utolsó olyan szín házi együtt mû kö dés Ro má -
nia (to vábbá a ro má niai ma gyar ság) és Ma gyar or szág
kö zött, ami kor a ko o pe ráló fe lek egyike már az Eu ró -
pai Unió tagja, míg a má sik még Unión kí vüli, mind -
azo nál tal va la mennyien ugya nan nak a ré gi ó nak, kul -
tú rá nak és szel le mi ség nek szét vá laszt ha tat lan sá gát, a
mû vé szet ha tár ta lan sá gát pél dáz zák”. Ér tem. Ro má -
nia (és az er dé lyi ma gyar ság) re mél hetôleg egyre in -
ten zí vebb szín házi kap cso lat rend sze ré ben ez az
elôadás a bú csú pil la nata. De hát mitôl is? Hogy ed dig
gyü möl csözô volt az együtt mû kö dés (ven dég já té kok,
ren dezômeg hí vá sok oda-vissza stb.)? Ja nuár 1-jétôl
pe dig még in kább az lesz? He lyes, haj rá. Né hány
hete Pá rizs ban Ro bert Wil son ren de zé sé ben, Isa belle
Hup pert fôsze rep lé sé vel lát tam a da ra bot (SZÍN -
HÁZ, 2007. január). Ott el mu lasz tot tak ennyire mag -
vas gon do la tok kal meg ágyazni a pro duk ci ó nak.
Hiba volt.

Ilyen elôzmé nyek után a leg ke ve sebb, hogy a nézô
– kü lö nö sen ha írni is sze retne a Ve sze del mes vi szo -
nyok He i ner Mül ler-féle szín padi áti ra tá ból ké szült
elôadás ról – fel fo ko zott han gu lat ban, a kul tú rák és
szel le mi sé gek szét vá laszt ha tat lan sá gá nak ün ne pére
ké szülve, a mû vé szet ha tár ta lan sá gát pél dázó al ko -
tásra han golt szív vel fog lalja el he lyét Thá lia szent é -
lyé ben (ez utóbbi an nak el len ére sem se ké lyes szó já -
ték,  hogy a bu da pesti ven dég sze rep lés nek a Thá lia
Szín ház adott ott hont).

Az elôadás jobb is meg rosszabb is, mint az idé zett
fel ve zetô. Jobb, mert hi ány zik belôle a ha mis pá tosz
és a (kis jó in du lat tal) bá jo san bum fordi nagy ké pû ség,

de rosszabb, mert amit lá tunk, az nem jó. A ren dezôi
kon cep ció (ta lán) a He i ner Mül ler-i Ve sze del mes vi szo -
nyok-ér tel me zés nyers szó ki mon dá sára épült, csak -
hogy a trá gár (?) sza vak hang sú lyos ki mon dása – hogy
ne mond jam: ar cunkba vá gása –, az idônként orr ként,
maszk ki e gé szítôként vi selt mé re tes mûhím vesszôk,
va la mint az imi tált sze ret ke zé sek és a le tolt nad rá gok
a bu da pesti szín házi elôadá so kon edzett kö zön ségbôl
leg fel jebb ud va rias, köz epes ér deklôdésre han golt,
ám alig lep lez hetô kö zönyt, unal mat vál tot tak ki. Hi -
ába, is mét egy szer be bi zo nyo so dott, hogy a mû vé szi
kon tex tu sá tól-ér tel me zé sétôl meg fosz tott trá gár ság,
szín padi mez te len ség és sze xu a li tás nem több ön célú,
leg fel jebb éret len ka masz lá nyo kat összevi ho gásra
kész tetô ma lac ko dás nál. (El len példa: Mund ruczó
Kor nél A jég-ren de zése a Kré ta kör mû vé sze i vel; és
még nem is minôsült „kor sza kos”, „egye dü lálló” és
„fan tasz ti kus si kerû” elôadás nak.)

Olyan ér de ke sen tele van a szín pad: el öl-há tul nyi -
tott tér, két ol dalt ko pott, ké kes-zöl des ár nya la túra bo -
ron gó sí tott fa lak (szek rény fa lak?), ki húz ható fi ó kok -
kal, ame lyek min den féle tit ko kat rej te nek, ezek egy
ré szét meg is mer jük, a töb bit nem. A fa lak (pol cok?)
te te jén bá bu fe je ken pa ró ka gyûj te mény. A szín kö zé -
pen ro kokó stí lusú, min den ol dal ról le füg gö nyö zött,
kör be for gat ható, bal da chi nos ágy, amely már csak po -
zí ci ó já nál fogva is nyil ván a tör té net kulcs sze replôje
lesz (eb béli vá ra ko zá sunk ban nem is fo gunk csa -
lódni), bal ol dalt ko porsó. Hol va gyunk? Ter mé sze te -
sen nem a konk rét te ret ke re sem, hi szen mond hatja
a ren dezô, hogy a fel kí nált lát vány se gít sé gé vel ki-ki
te remtse meg fan tá zi ája se gít sé gé vel azt a vi lá got,
amely ben a cse lek ményt el tudja he lyezni. Csak hogy
Car men cita Broj boiu lát vány vi lága (ha ugyan a dísz le -
tet és a jel me ze ket ta karja a szín la pon a mû vész neve
elôtt ol vas ható meg je lö lés: „lát vány”) így, összes sé gé -
ben sze dett-ve dett nek hat. Ne kem min den esetre egy
elôadás ér té sé hez, ér té ke lé sé hez és él ve ze té hez szük -
sé gem van a szín padi tér meg ér té sére, mi vel – Pe ter
Brook üres te ré nek szel le mé ben – ma gam is azt hi -
szem, hogy a szín ház ban min den tárgy nak és min -
den moz du lat nak je len tése van. 

Ta lán Mme Mer te uil ero ti ku san fül ledt há ló szo bá -
já ban va gyunk. Ugyan ak kor a buja sze ret ke zé sek
hely szí nén el he lye zett ko porsó öt lete még de Sade
már ki ból is min den bi zonnyal irigy kedô só hajt vál -
tana ki, s az elôadás elsô öt per cé ben – mi a latt Buza
Tí mea füg göny mö gül, il letve szemtôl szembe fel -

Kar sai György

Sót lan rán totta
H E  I  N E R  M Ü L  L E R :  K V A R  T E T T

A
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hangzó kéj si ko lyait hall gat juk – akár el is merôen fe jet
is hajt hat nánk e tisz te le tet pa ran cso lóan ra fi nált per -
ver zió képi meg fo gal ma zása elôtt. Ám alig né hány
perc el tel té vel saj ná lat tal le kell mon da nunk elsô hely -
szín meg fej té sünkrôl, hi szen tró ger-tri kó ban meg je le -
nik De me ter And rás mint csö ves Val mont, és He i ner
Mül ler szö ve gére a ke zé ben szo ron ga tott sza tyor ból
elôvesz egy rán tottasütôt, az egy szem élyes kéj má mor -
ban úszó Mme Mer te u ilre nem sok fi gyel met for -
dítva, ronda strand pa pu csá ban odas lattyog az ol dal fal -
hoz, ott ho nos moz du lat tal ki húz egy fi ó kot, és az ott
ta lál ható kem pingfôzôt üzembe he lyezve, an nak láng -
ján ko mó tos egy ked vû ség gel két to jás ból rán tot tát ké -
szít (ame lyet az után az idôköz ben az ágy ból ki ká szá -
ló dott Mme Mer te uil há tát, üle pét asz tal gya nánt
hasz nálva fo gyaszt el). Ettôl per sze a stú di ó szín ház
meg te lik ne héz-zsí ros-éme lyítô sü tésszag gal. Szín -
ház  mû vé sze ten edzett ésszel si mán ve szem az üze ne -
tet: étel szag = élet szag. Na gyon szép, mély öt let; kár,
hogy mi nem ka punk De me ter And rás fôztjébôl (fe l -
öt lik ben nem a Bo csárdi László ren dezte sep si szent -
györ gyi Al kész tisz ká véfôzési je le nete: a ha lálba in -
duló fe le sé gétôl bú csúzni kény sze rülô Pálffy Ti bor
pe pe cse lése annyi szív szo rító fáj dal mat, mé lyen át élt
tra gi ku mot hor do zott, hogy a mai na pig mint a tra gi -
kus bu kás tö ké le tes szín padi képbe fo gal ma zá sát
ôrzöm). Itt saj nos a kö vet kezô – tu dom, nem köz vet -
le nül szín há zesz té ti kai ih le tésû – kér dé sek jut nak
eszembe: 1. éhes va gyok; 2. hogy ke rül egy fi ókba a
kem pingfôzô?; 3. mi ért nem sózza meg Val mont a rán -
tot tát? Per sze le het, hogy e konyha-je le net nek a  cse -
lek mény vég pont ját elôre jelzô, az „ágy tól-asz tal tól”-
el vá lás gon do la tát le he let fi no man el hintô célja van.

A szí né szi tel je sít mé nyek kü lön bözôsége to vább
ront a hely ze ten: Buza Tí mea és De me ter And rás –
leg alább is ezen a de cem beri es tén – nem vol tak egy
súly cso port ban, ami egy két szem élyes elôadás nál ter -
mé sze te sen azt ered mé nye zi, hogy az össz tel je sít mény

egy sze rûen nem le het él ve -
ze tes, jó elôadás. Buza Tí -
mea re mek szí nésznô, a
szen   ved ély, a kö zöny, a fél -
té kenység, az un dor, a gon -
dos kodó saj ná lat, az ôszinte
gyû lö let és sze re tet ská lá ját
vé gig zon go rázva akár egy
ki tûnô Kvar tett-elôadást is
le hetne rá épí teni; a friss
em lé kek bû vö le té ben – és
mert volt idôm az amúgy di -
csé re te sen rö vidre sza bott
elôadás alatt gon do la ta im -
ban messze ka lan dozni – el -
ját szot tam az össze ha son lí -
tás sal, és arra ju tot tam, hogy

Isa belle Hup pert he lyett akár ôt is vá laszt hatta volna
Mme Mer te u il nek Ro bert Wil son. 

Nyil ván va lóan a ren dezôi ér tel me zés fél re sik lása is
te het ar ról, hogy De me ter And rás Val mont-ja egyet -
len pil la natra sem ké pes kap cso la tot te rem teni Buza
Tí mea Mme Mer te u il jé vel. Egy súly ta lan, hó rukk le -
gényre masz kí ro zott, je len ték te len fi gura téb lá bol
Val mont he lyett a szí nen, idônként szen ved élyesre
han gol tan ki a bál, ve szek szik, gá láns ka land ja i ról me -
sél, ágyba, il letve ko por sóba bú jik, és te szi min dezt
annyi külsôdle ges-te át rá lis moz du lat tal, ha mis in du -
lat tal-pá tosszal, hogy a nézô csak azt nem érti, mi
köze le het hozzá Buza Tí mea hús-vér Mme Mer te u il -
jé nek. Az ala kí tás mély pontja(i) a nôi ru hába öl tö zési
je le ne tek, a nemi sze rep cse rék; ez va la mi ért na gyon
fon tos nak van fel tün tetve az elôadás ban (már mint
hogy férfi ját szik nôt és for dítva), ilyen kor Val mont
hu mo rosra van véve na gyon – pél dául az a több eme -
le tes nôi pa róka meg a ne he zen össze kap csol ható,
mé lyen de kol tált ruha (ha ha!) –, ho lott csak szá nal -
mas, kü lö nö sen Buza Tí mea fi no man, mi mi ká val,
test be széd del és pil lan tá sok kal me gol dott át lé nye gü -
lé sei mel lett.

HE I NER MÜL LER: KVAR TETT
(A te mes vári Cse pü rágó Ala pít vány, 
a Ko lozs vári Ál lami Ma gyar Szín ház, a bu ka resti 
Te at rul Ti ne re tu lui Met ro po lis [azelôtt The at rum
Mundi], a bu ka resti Te at rul Not tara, a bu da pesti
Ég tá jak Iroda, a bu ka resti Ar cub és 
a ro má niai Uni ter kö zös pro duk ci ója; 
Thá lia Szín ház, 2006. de cem ber 20.) 

For dí totta: Kurdi Imre. Ren dezte: Tompa Gá bor.
Sze replôk: Buza Tí mea, De me ter And rás.

Búza Tímea (Merteuil) 
és Demeter András (Valmont) 
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mí tosz te rem tés ta núja va gyok. Gyor san le szö ge zem:
bár jól jött volna egy ked ves Be at rice, aki vé gig ka la u zol
a po kol bugy rain, de tip pel getô tu dat lan ként is az elsô
perctôl kezdve ma ra dék ta la nul él vez tem az elôadást. 

Ágensrôl „kör vo na la zó dik”, hogy sem nem bölcs, sem
nem Kro nosz, ha nem te herbe esett Jo hanna. A tö meg
be le má szása való szí nû leg elôjá ték volt, mert a kar ból
ki vált Ger gye késôbb nyílt szí nen sze xel a szen ta nyá -
val. Utána Ágens elôre jön a szín pad kö ze pére, ahol le -
té pik a ru há ját, majd a ha sára ra gasz tott emb riót is. Ez
nyil ván az zal a ret te ne tes, de nem bi zo nyí tott tör té net -
tel ál lít ható pár hu zamba, amely sze rint a VIII. Já nos
né ven tró noló Jo hanna nôpápa egy el esés után a nyílt
ut cán egész sé ges gyer mek nek adott éle tet, de a csa lá -
son fel dü hö dött ko ra beli hím so vi niszta csôcse lék
mind kettôjü ket meg kö vezte.

Mi to ló giai asszo ci á ci ó i mat az is ins pi rálja, hogy az
elsô fel vo nás ban két szer is ken ta urt vé lek látni. Az
elsôt – egy felsôtestû, de több hát sójú te remt ményt –
lány cso port al kotja. Késôbb arra gya nak szom, hogy a
fur csa cso por tos ál lat em ber (vagy mind kettô, vagy leg -
alább az egyik) in kább szfinx volt. Ez min den esetre lo -
gi ku san elôké szí tené Oi di pusz nak a mû sor fü zet ál tal
meg jó solt el jö ve te lét. En nek be kö vet kezte ma gya rázó
pro pa ganda anyag nél kül is erôsen gya nít ható (stíl sze -
rûen szólva: a vak is látja), hi szen a ki szúrt szemû Ger -
gye egy le ányzó ve ze té sé vel hagyja el a fel vo nás vé gén
a nézôté ren ke resz tül a szín ház ter met. (Oi di pusz és a
Szfinx je len léte tel je sen he lyén való, hi szen Ba con is
meg fes tette ôket me gi dézô ví zi óit.) A da gadt lábú gö -
rög ki rály be a zo no sí tá sát né mi leg ne he zíti, hogy Ger -
gye nem maga szúrta ki a sze mét, ha nem a mi to lo gi -
kus ren dez vény szer vezô-mu tat vá nyos sze rep kö ré ben
ak ci ózó Tár nok Ma ri ann tette meg neki – nem sok kal
Jo hanna nôpápa me gerôsza ko lása után. Le het, hogy
Ágens nem Jo han nát, ha nem Oi di pusz any ját, Io kasz -
tét ala kítja? Nem ki zárt ez sem, de az biz tos: a Ger gye

Ve gyük sorba, csak fel szí ne sen, hogy a GK-Im per so -
na tors – not just com pany és a Kö zép-Eu rópa Tánc -
szín ház „kor társ trip ti chon (tánc, szín ház, fes té szet)”
mû fajú elôadá sán mi lyen kul túr-, eszme- és üdv tör té -
neti uta lá sok fe dez hetôk fel, kiktôl hall ha tók szö ve g-
i dé ze tek, me lyik festô képi vi lága ol dó dik fel a szín padi
lát vány ban, mi lyen tánc kí sérô mu zsi kák csen dül nek
fel, és kik nek (vagy mik nek) a bôrébe búj nak bele kép -
le te sen a sze replôk. 

A da rab ins pi rá tora: a festô Fran cis Ba con. Sok Ba -
con-ké pen zárt tér ben ext rém ala kok lát ha tók. A fi gu -
rák leg több ször tor zak, vé re sek, ar cuk de for mált. Az ír
festô ké pe i nek vi lá gát pár hu zamba szok ták ál lí tani
kor társa, Sa muel Bec kett szín há zá val. Két ség te len: a
Ba con-fest mé nye ket szín pa dias lá tás mód is jel lemzi,
de Ger gyét fel te hetôen in kább a kü lö nös, egy szerre
szür re á lis, gro teszk és exp ressz ív em be ra la kok ins pi -
rál ták. Meg ta lán az is, hogy Ba con most mint ha re ne -
szán szát élné: van nak, akik a kö zel múlt egyik leg na -
gyobb ma gyar film si kere, a Ta xi der mia amorf, kín  zó-
szer ke ze tek ben sínylôdô fi gu rá i ban is Ba con-ha tást
fe dez nek fel.

A fô ins pi rá tor mel lett to váb bi akra le lünk, ha el gon -
dol ko dunk a sze replôk ne ve i vel nem össze kö tött, de a
mû sor fü zet ben fel tün te tett sze rep ne ve ken. Az elsô
rög tön Jo hanna nôpá páé. A le gen dás tör té nelmi alak -
nak – köz ve tet ten – akár Fran cis Ba con höz is le het
köze, hi szen a festô – egyéni mó don, sa já tos kör nye -
zet ben – szí ve sen áb rá zolt pá pá kat. A két ség te le nül
Ágens ala kí totta Jo han nát elôször ke leti bölcs nek,
majd Kro nosz nak né zem. Az elsô fel vo nás ban ugyan -
is a hat lány ból és há rom fi ú ból álló kar tag jai alul ról
bele mász nak a szín pad vé gé ben ter pesz ben ácsorgó
Ágensbe, igaz, ha mar ki is hul la nak belôle. Ger gyét is -
merve azt gon do lom: Kro nosz fel falta gyer me keit –
csak for dítva. Mi to ló giai ala ko kon nem vé let le nül gon -
dol ko dom, hi szen egy ér telmû: újabb, sa já tos ger gyei

Kut szegi Csaba

Más fél óra ex ten zív 
in ten zi tás
K I  L E N C  V E N  K I  L E N C  P E R C

a Ger gye Krisz tián Ki lenc ven ki lenc per cét adek vá tan akar nám meg kri ti zálni, már a cikk fel üté sé ben 
könyv tár nyi szö ve get kel lene ír nom. A há rom, egy más tól kö zös sé ták kal el vá lasz tott fel vo nás

idôtar tama ugyan nem vé sze sen hosszú (há rom szor har minc há rom perc), de a lá tot tak és hal lot tak ex ten -
zív in ten zi tása ma gyar szín pa don szinte pá rat lan. Hogy ez ré szemrôl egy ér tel mûen po zi tív ész re vé tel-e,
azt ma gam sem tu dom el dön teni. 

H
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ala kí totta férfi nagy bû nö ket kö ve tett el, ve ze kel nie
kell, és vár hatja a meg vál tást. De ha tény leg Oi di pusz,
ak kor úgy kel lett volna bûnbe es nie, hogy köz ben ne
tudja, hogy vét ke zik. Errôl Ruszt Jó zsef Oi di pusz-ér tel -
me zése jut eszembe. Vesz prémi – utolsó – Szop hok -
lész-ren de zé sé ben Ruszt ugyan is azt bon col gatta,
hogy be mu tat ható-e szín házi elôadás ban az an tik gö -
rög és a ke resz tény szem lé let kö zös sége. Ér tel me zé sé -
ben Oi di pusz sorsa krisz tusi szen ve dés tör té net. Oi di -
pusz csak az is te nek aka ra tát tel je síti, olyan bû nö kért
(apa gyil kos ság, vér fertôzés) bûnhôdik, ame lyek nek
bû nös vol tá ról el kö ve té sük kor nem tud ha tott. Sorsa és
szen ve dése ha sonló Krisz tu sé hoz, aki má sok bû ne i ért
ál dozza fel ma gát. Ger gye a Ki lenc ven ki lenc percben
nem lo gi kus ér vek men tén ke resi az an tik gö rög és a
ke resz tény szem lé let (egyéb ként igen ne he zen tet ten
ér hetô) ha son ló sá gát, ha nem – sza ba don ke zelve a re -
mi nisz cen ci á kat – mi to lo gi kus, idô- és tu dat sí ko kat
egy másra hal mozó glo bá lis tab lót fest.

Min dezt az elsô fel vo nás ban Igor Sztra vinsz kij Le
Sacre de Prin temps címû ba lett mu zsi ká jára te szi. Ez a
zene a tánc szín házi elôadá sokra gyak ran já rók szá -
mára ön ma gá ban is uta lás hal maz, hi szen a vi lág
szinte va la mennyi je lentôs ko re og rá fusa már el ké szí -
tette rá a maga Sacre-vál to za tát. A Ki lenc ven ki lenc perc
gon do la ti sága, a ba coni lát vány vi lág és a Sacre-zene így

Blaskó Borbála 
és Hargitai Mariann

Gresó Nikoletta,
Katonka Zoltán és

Palcsó Nóra
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együtt maga a XXI. szá zadi nagy ba rokk ör vény lés. Ha a nézô nem töri a
fe jét a komp lex üze net de kó do lá sán, csak en gedi hatni ma gára az elô -
adást, szé kébe ra gadva, le e sett ál lal él vezi vé gig az igen lát vá nyos elsô har -
minc há rom per cet. 

A má so dik já ték rész ne héz ke sen in dul. A leg több nézônek las san esik
le, hogy a Tánc szín ház kö zépsô nézôtéri lépcsôjén fel felé tá vozó Ger gyét
kö vet nie kell. A ruha tá ros né nik nek bi zalmi fel adat jut: ôk tá jé koz tat ják a
ka bá tért sietôket, hogy van még két rész. A má so dik fel vo nás a szín ház
au lá já ban ját szó dik. Tár nok Ma ri ann há rom nagy mé retû, ke re te zett üveg -
lap mö gött élet te lenné der medt élô bá bok kal ba bá zik – ugya nezt tette az
elôadás meg kez dése elôtt két rongy ba bá val a füg göny elôtt. Köz ben Ágens
– halk sú gást is mé telve – sú lyos szö ve ge ket mond fel. Lé tel mé leti work-
s hop vagy brain stor ming per for mance zaj lik. A kép ke re ten ke resz tül lát ható
ak ciók egy ér tel mûen a festô lát vány vi lá gára utal nak (a fi gu rák az elsô fel -
vo nás ban is kép ke re te ken ke resz tül ér kez tek a szín padra). Az el hangzó
szö ve gek szerzôi: Ágens, Jung, Ni etzs che, Szop hok lész, Deth lef sen –
nyújt se gít sé get a mû sor fü zet a cse kély esé lyû spon tán fel is me rés hez.
Thor wald Deth lef sen szö veg rész le te i nek fel hang zása kü lö nö sen in do kolt,
hi szen a di va tos né met ezo te ri kus író is az Oi di pusz-mí tosz ban vizs gálta
a gö rög és ke resz tény mi to ló gia kö zös vo ná sait. A szó- és lát vány zu ha tag
után Ger gye nem az öl tözôk irá nyába, ha nem a szín ház te rem felé in dul
el, ez ad je let az újabb kol lek tív ván dor lás meg kez dé sére. 

A har ma dik fel vo nás ele jén Ágens még min dig Jo hanna nôpá pára em -
lé kez tetô fi gu rája fog lalja el Tár nok ri valda elôtt el he lye zett fo tel jét. Mö -
götte a sze replôk (Tár nok és a sze re csen gye rek nek masz kí ro zott Né gyesi
Móni ki vé te lé vel) Sosz ta ko vics-szim fó ni ára tán colni kez de nek. Újabb fé -
lel me tes ze nei ha tás. A Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház tánc mû vé szei ru ti no -
san mo zog nak a Sosz ta ko vics-té telre. A ko re og rá fia, a lát vány és a zene
össz ha tása most is le köti a nézô fi gyel mét, de a har ma dik fel vo nás kö zel
sem annyira mar káns, ext rém és in ten zív, mint az elsô volt. A vége felé ki -
csit lá gyabb ki vi tel ben meg is métlôdnek az elsô fel vo nás egyes moz du la tai,
a tán co sok le las sulva, meg tisz tulva szembe néz nek a kö zön ség gel, majd a
misz ti kus lé nyek (Ágens, Tár nok Ma ri ann és Né gyesi Móni) ál tal kép zett
há rom szög ben las san hát rálni kez de nek a szín pad vé gén álló sti li zált kép -
ke re tek felé.

A Ki lenc ven ki lenc perc al ko tói és elôadói min den di csé re tet meg ér de mel -
nek: a lát vány, a szö veg, a moz gás egya ránt fi gye lemre méltó, el mé lyült
munka ered mé nye. A sze replôk elôadó mû vé szi je len léte sok szor ma gá val
ra gadó, kü lö nö sen a „túl moz gá sos”, exp ressz ív cso port tán cok ha tá so sak.
Még is el gon dol kod tató, med dig foly tat ható még a min den rész letre ki ter -
jedô to tá lis fo ko zás. A Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház fá rad ha tat lan tár su lata
cse berbôl ve derbe ke rült, de ez most sze ren csés hely zet vál to zás: az in ten -
zív ex ten zi tás szín padi meg je le ní té sé vel már egy ideje ka cér kodó Hor váth
Csaba ke zei kö zül – erre a pro duk ci óra – az ex ten zív in ten zi tást pár toló
Ger gye Krisz tián kar mai közé ju tot tak. 

KI LENC VEN KI LENC PERC 
(A GK-Im per so na tors – not just dance 
com pany és a Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház fel lé pése 
a Nem zeti Tánc szín ház ban)

Zene: Dmit rij Sosz ta ko vics, Igor Sztra vinsz kij. Szö veg mon tázs: Ágens,
Mik lós Me lá nia, GK. Jel mez: Bé res Móni. Maszk: Pre i sin ger Éva. Báb:
Tár nok Ma ri ann. Fény: Fo ga rasi Zol tán. Smink-test fes tés: Ká ro lyi Ba lázs.
A ren dezô munka tár sai: Mik lós Me lá nia, Tár nok Ma ri ann. Ko re og rá fus-
asszisz tens: Fo dor Ka ta lin. Ren de zés, ko re og rá fia, lát vány: Ger gye Krisz tián.
Sze replôk: Ágens, Blaskó Bor bála, Bora Gá bor, Ger gye Krisz tián, Gresó
Ni ko letta, Har gi tai Ma ri ann, Ka tonka Zol tán, Kul csár Vajda Enikô, Né -
gyesi Móni, Pal csó Nóra, Tár nok Ma ri ann, Vi rág Me linda.

agy And rea 2001 óta 
ké szít ön álló ko re og rá fi á -

kat. Al ko tá sait ed dig elsôsor ban
a MU Szín ház és a Jövô Háza
szín  pa dain le he tett látni. Leg újabb
da rab ját, az Éneklô ízü le te ket
ezút tal a Tra fó ban te kin t hette
meg a kö zön ség.

A szín pad két old alát két óri ási
pa ra ván fog lalja el. Az elôadás fel -
üté se ként a bal ol da lin egy sza való
fej nek, a jobb ol da lin pe dig Nagy
And rea felsôtes té nek ár nyéka je le -
nik meg ki ve títve. Rö vid be vá gás
hall  ható egy pár kap cso la tok kal fog -
lal kozó rá dió- vagy tévé mû sor ból,
majd a bal ol da lon egy férfi (fel te -
hetôen Ri móczi Ist ván), a job bon
pe  dig Tóth Eve lin szi lu ettje vá lik
lát ha tóvá. Tóth Eve lin éneke és
Peer Krisz tián szö ve gei köz ben kö -
zé pen Nagy And rea tû nik fel a foly -
to no san vál tozó színû hát tér elôtt.
A kö vet kezô je le net ben a jobb ol -
dali pa ra vá non Nagy And rea árny -
tán cát lát hat juk ki sebb-na gyobb
négy ze tek ben ki ve títve (e lát vány ta  -
lán az egyet len be csü le te sen el ké -
szí tett rész lete az elôadás nak), majd
a tán cos-ko re og rá fus is mét hús-vér
va ló já ban buk kan fel a két pa ra ván
kö zött. Vergôdô tán cát Peer Krisz -
tián té pelôdô szö vege és Tóth Eve -
lin hangja festi alá. Az tán el hal a
szö veg és az ének, csak Tóth Eve lin
lé leg zése hal lat szik, s eh hez fi no -
mod nak Nagy And rea puha moz -
du la tai is. Vé gül taj csi tech ni kák is
fel vil lan nak. A kö vet kezô je le net -
ben egy vil lo gók kal tar kí tott le pel
játssza a fôsze re pet, amely érin -
tésre „mû kö désbe lép”, az tán Nagy
And rea fel kapja a földrôl, per dül
vele kettôt-hár mat, és el tû nik. Ez -
után a hát tér ben kal lig ra fi kus je lek
és Lá bán-tánc írás a ki ve títôn, az
elôtér ben pe dig Nagy And rea fe hér
mez ben elôadott kal lig ra fi kus po zí -
ciói lát ha tóak. Vé gül he ge dû szó -
lóra egy meg le hetôsen alul ko re og -
ra fált, imp ro vi zá ci ó szerû moz gás-
sor fe jezi be az es tet.

Nem vé let len, hogy az elôadás
fenti le írása nél kü löz min den féle
ér tel mezô meg áll apí tást, s hogy a
mon da tok is leg fel jebb csak egy -
más után van nak rakva, de a leg ke -
vésbé sem kap cso lód nak egy más -
hoz. A da rab szek ven ciái ép pígy
nem kap cso lód nak össze, leg fel -
jebb idôbeli egy másra kö vet ke zés
kons ta tál ható kö zöt tük. Sem az

N
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egyes je le ne tek, sem a kü lön bözô
mé di u mok kö zött nem fe dez hetô
fel ko he ren cia, s ez arra en ged kö -
vet kez tetni, hogy a da rab legfôbb
prob lé mája a kö zöl ni való tel jes hi á -
nya. Csí rá i ban ér zé kel hetô ugyan
az elôadás ban pél dául az írás iránti
ér deklôdés, de ez sincs ki dol gozva.
E téma fôleg a hat va nas évek ben
élte vi rág ko rát, kü lö nö sen a fran cia
te o re ti ku sok kö ré ben. Der rida írás -
ként te kin tett a pik tog rá fi ára, a ki -
ne ma tog rá fi ára, a ko re og rá fi ára (!),
sôt meg kü lön böz te tett at lé ti kai, ka -
to nai, ki ber ne ti kus és ge ne ti kai
írást, ezen kí vül fel for gatta a nyelv,
a szó be li ség és az írás be li ség ha -
gyo má nyos alá ren delt ségi vi szo -
nyait. Nagy And rea is el ját szik e
kér dé sek kel: kal lig ra fi kus írás je lek
test ál tali köz ve tí té sé vel kí sér le te -
zik, mi köz ben mö götte, a ki ve títôn
Lá bán-írás je le nik meg, ami – lé vén
a moz gás le jegy zése – en nek ép pen
a for dí tottja. De ettôl az elôadás
még messze nem te kint hetô a de -
konst ruk ció tánc nyelvi meg je le ní -
té sé nek. (Ez per sze nem kö ve tel -
mény, de az kár, hogy nem tu dunk
meg sem mit a kal lig rá fia, a Lá bán-
írás és a tánc nyelv kap cso la tá ról,
vagy leg alább is ar ról, hogy mi ért
ke  rül nek ezek egy más mellé az
elô adás ban.)

Ér zé kel hetô egy hal vány súly -
pon t el to ló dás a da rab eleje és a
vége kö zött: egy, a nyu gati kul tú rá -
tól (tévé mû sor, Peer Krisz tián szö -
ve gei) a ke leti kul tú rák (kal lig ra fi -
kus írás, taj csi) felé tett bi zony-
ta lan lé pés. De az al ko tók ezt a
mo tí vu mot sem je le ní tet ték meg
ér zé ke nyen, nem vit ték vé gig kö -
vet ke ze te sen (az utolsó je le net nem
il lesz ke dik a kon cep ci óba).

Nagy And rea – ko rábbi mun ká i -
tól el térôen – ezút tal nem ha gyo -
má nyos, tánc cent ri kus elôadást

szán dé ko zott lét re hozni, ha nem na gyobb hang súlyt
he lye zett az egyéb mé di u mokra (iro da lomra, ze nére,

képzômû vé szeti lát ványra). Olyan al ko tó kat gyûj tött maga köré, akik a
szín ház, a zene és egyéb mû vé sze tek te rü le tén kü lön-kü lön már bi zo nyí -
tot tak (pél dául Tóth Eve lin a Hó lyag cir kusz Tár su lat ban, a lát vány ter vezô
Te re bessy Tó biás az Élôkép Tár su lat ban és a Me dence Cso port ban), s ez
iz gal mas kí sér let nek is ígér ke zett. A kü lön bözô hát terû al ko tó kat azon -
ban nem iga zán si ke rült össze fog nia. Ô maga mint ko re og rá fus és tán -
cos nem csak hogy hát térbe szo rult, de koreográfusi teljesítménye ko -
rábbi mun ká i hoz ké pest is ki fe je zet ten hal vá nyabb nak tûn t.

Az elôadás egyet len eré nye, hogy mon da ni való hi á nyá ban bô negy ven
perc után fel adja, és nem tá gul egész es tés na gye posszá.

ÉNEKLÔ ÍZÜ LE TEK (Trafó – Kor társ Mû vé sze tek Háza)

Ko re og rá fia, tánc: Nagy And rea. Ének: Tóth Eve lin. He gedû mû vész:
Gyôr ffy Ger gely. Szí nész: Ri móczi Ist ván. Kon cep ció, lát vány terv: Te re -
bessy Tó biás – Me dence Cso port. Dra ma turg: Ka posi Vik tó ria. Zene: J. S.
Bach, Ma róti Emese. Szö veg író: Peer Krisz tián. Jel mez: Fe kete Dóra.
Vi lá gí tás: Nagy Zol tán.

Falu he lyi Krisz tián

Néma ízü le tek
É N E K L Ô  Í Z Ü  L E  T E K

Nagy Andrea 
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Mi köz ben újabb és újabb hí rek ér -
kez nek ar ról, hogy Nyu ga ton ho -
gyan te me tik a tiszta tán cot, s a
vegy tiszta ki fe je zés mó dok, va la mint
a hoz zá juk kötôdô „nagy öre gek”
mi képp vesz te nek je lentôsé gükbôl,
a brit tár su lat há rom té te les estje
maga volt min den nek a cá fo lata.

Ma lip hant, a pa ti nás lon doni
Ro yal Bal let School egy kori nö ven -
déke, a Sad ler’s Wells ki rá lyi tár su -
la tá nak hat éven át volt tagja egy
me rész ug rás sal a fi zi kai tánc szín -
ház ban lan dolt. Az ak ko ri ban még
csak alig két éve mû ködô DV8 ve -
zetôje, Lloyd New son hívta meg egy
új vál lal ko zá suk hoz. A Dead Dre ams
of Mo noch rome Men óri ási szen zá -
ciót kel tett: egy év vel késôbb, 1989-
ben el ké szült moz gó ké pes vál to za ta
pe dig min den idôk egyik leg le bi -
lin cselôbb tánc filmje, me lyet a ma -
gyar kö zön ség is jól is mer. Ma -
gyar or szági le gen dá ri u má nak ré  sze

még tár su la tá nak egy 1999. ôszi,
MU szín házi fel lé pése a Ter mé sze -
tes Vé szek kel egy prog ram ban.

A tiszta tán choz meg tért, nagy
utat be járt Ma lip hant pu ri tán, a
moz du lat ere jére, je len té sére, fe le -
lôssé gére kon cent ráló ak tu á lis vi lá -
gát nagy sze rûen mu tatta meg há -
rom té telbôl álló ko re og rá fiai estje.
A szóló (Flux), a kettôs (Push) és a
több sze replôs (Trans mis sion) 2005/
2006-os ter més. Rop pant egyedi,
me gejtô szép ségû, ér zel mes, már-
már a szen ti men ta liz mus sal ját szó
munka. Ko pár, mind össze a ki váló
fé nyek for málta tér ben ját szódó,
sem le ges öl tö zékû tán co sok elô-
adta, a moz duló tes tet, az elôadói
sze mé lyi sé get pi e desz tálra ál lító
trip ti chon. 

Az est nyitó da rabja az Ale xan der
Va rona elôadta tíz per ces szóló:
Flux, vagy is Ára dat. Mi chael Hulls
ra va szul tom pí tott fé nyei te szik na -

gyon in timmé a tá gas te ret a tán cos
kö rül, aki a fi nom de ren gés ben
len  dül mû kö désbe. A pom pás al ka -
tú Va rona ér zéki lom ha sá got és ki -
törô di na miz must ele gyít e bra vú -
ros ko re og rá fia elôadá sá ban. Rok ka -
or só ként, vagy mint egy, a pá lyá ján
s a maga ten ge lye kö rül egy szerre
forgó égi test, ke ring-pö rög. Moz -
du  la tai ne mes va dat idéz nek, jól ar -
ti ku lál tak, s tö ké le tes tem pó júak.
Já téka a sza ka dat lan ság, a meg ál lít -
ha tat lan ság, az eter na li tás ér ze tét
kelti. Tíz perc ez egy hu mán per pe -
tuum mo bile éle tébôl, hang sú lyok
nél küli kezdô- és vég pont tal. A da -
ra bot nézve ak kor is azon nal a ca -
po  e ira jutna eszembe, ha nem ol -
vas  tam volna ko ráb ban, hogy Ma  li-
p hant hosszú évek óta fog lal ko zik
(a taj csi, a jóga és egyéb tech ni kák
mel lett) e ná lunk is mél tán egyre

Ha lász Ta más

For gás tes tek
F L U X ;  T R A N S  M I S  S I O N ;  P U S H

b ben a hó nap ban nincs ak tu á lis ese mény” – ol vas ható a Rus sell Ma lip hant Com pany kri ti kám írá sá nak
ide jén ro mok ban he verô hon lapja ak tu á lis ese mé nyek me nü jé ben, feb ruár hó nap nál. Ko mi kus apró ság

ez, hi szen a Nagy Brit má nia Fesz ti vál ke re té ben Bu da pestre lá to gató egy üt tes re ve la tív erejû estje az el -
múlt, prog ram dús idôk egyik leg iz gal ma sabb, nagy szerû ven dég já téka volt.

Jelenet a Transmissionból

„E 
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nép sze rûbb, iz gal mas harci tánc cal.
A bra zil va rázs la tot jel lemzô ele -
gan cia, a di na mi kus moz gá sa nyag
me gejtô szép ségû tánc moz du la -
tokká csi szo ló dása, az ér zéki ügyes  -
ség, a jel leg ze tes, ani má lis je gyek
egya ránt könnyen fel fe dez hetôek a
ki váló Va rona moz du la ta i ban. 

Az est má so dik da rabja, a Trans -
mis sion (To váb bí tás) re mekbe sza -
bott ké pek ré sze gítô hal maza. A já -
ték kez de tén tû é les fé nyek ve  tül nek
a ma gas ból a színre. Kéz fe jek, ka -
rok vil lan nak-iz za nak fel az erôs,
sárga pász má ban, ma tat nak, si mo -
gat nak, resz ket nek – a hoz zá juk
tar tozó tes te ket el nyeli a tá gas, fe -
kete tér. A vég tag tán cot az in diai
kom po nista, Mu kul va rá zsos zö rej-

ze néje kí séri. Mint ha vi lág vevô rá -
dió gomb ját te ker getné egy lát ha -
tat lan kéz. Is merôs és eg zo ti ku san
is me ret len ze nei fosz lá nyok, so -
sem hal lott, kü lö nös hang zású
nyel ven hangzó szö ve gek mo nu -
men tá lis épít mé nye tölti be a fény -
pál ci kák kal ta golt, óri ási, rej tel mes
te ret. Az tán a szûk fé nyek ki tá gul -
nak: apró, majd mind na gyobb
négy ze tek ve tül nek a pad lóra, a tér
ki vi lá go so dik, a fa la kon ha tal massá
nö vekvô, majd zsu go rodó ár nyé kot
vet nek a tán co sok. Ma lip hant ko re -
og rá fi á já nak szám ta lan pil la nata
idéz fel is mert vagy is merni vélt
szob ro kat, fest mé nye ket. A Trans -
mis sion – akár csak a cí mé ben szin -
tén in ten zív moz gásra utaló Flux –

a fo lya ma tos ság, a kör for gás fo gal -
mait járja kö rül. A ki vi lá go sodó tér,
a fo lya ma to san tá guló-erôsödô fé -
nyek, a mé re tük ben, tó nu suk ban
ál lan dóan vál tozó ár nyé kok, a moz -
du la tok irá nya, plasz ti kája egy fajta
fi lo zó fiai hit val lássá áll össze. A ki -
váló tán co sokra kom po nált re mek,
fe szes tánc mû kulcs mo men tu mai
a já té ko sok egy más ra u talt sága, a
kü lön bözô hely ze tek fo lya ma tos
vál to zása, va la mint az össz hang zat
és a kü lö nál lás ké pei. 

Az est har ma dik da rabja, a Push
(hány féle je len tése is le het az egy -
szerû szó nak) az egyik leg szebb
kettôs, me lyet va laha sze ren csém
volt látni. Ma lip hant ezt ere de ti leg
Sylvie Gu il lem mel, a nem zet közi
ba lett mû vé szet iko ni kus alak já val
maga tán colta. A bu da pesti ven -
dég já té kon Ale xan der Va rona s a
már a Trans mis si onbôl is ki ra gyogó
Ju li ette Bar ton elôadá sá ban szik rá -
zott el. 

Ma lip hant itt is az ör vény lés mo -
tí vu ma i ból épít ke zik: a nép szerû
kom po zí ció ér zéki, ér zel mes, ne -
mes anya gá val szín padi tán cot éle -
té ben még nem lá tott kö zön sé get

is ké pes eksz ta ti kus ál la potba jut -
tatni. Bar ton és Va rona olyan sok -
rétû, sok ol va satú já ték kal aján dé -
koz meg, hogy egy-egy moz du-
la tu kon na pok kal késôbb is tö röm
a fe jem. Sze relmi kettôst lát tunk-e
egy ál ta lán? Egyre erôsebb a meg -
gyôzôdé sem, hogy nem. Sok kal in -
kább szö vet sé ge se ket, tár sa kat, ki -
ket a sze re lem nél tar tó sabb, ne  -
me sebb, emel ke det tebb, tör he tet -
len ka pocs fûz egy más hoz. Az ak -
ro ba ti kus ele mek kel is bôven dí szí -
tett al ko tás az össze tar to zás nagy -
szerû sé gét hir deti, vál lalt pá tosszal,
val lo má sos emel ke dett ség gel. Ar-
cha i zál, s még is mo dern, kissé
ódon nak tûn het, ám azon nal ma -
gá val ránt ér zelmi mély sé ge ibe.
Ma lip hant kettôsé ben ne he zen
meg ra gad ható, jel leg ze tes élet mo -
men tu mo kat ala kít moz du lattá,
transz for má ló ké pes sége le nyû gö -
zô. Va do na túj klasszi kust lá tunk,
opus mag nu mot, mely nek szerzôje
ott ho nos az em beri lé lek leg belsô
bugy ra i ban. Két elôadója pe dig
szív szo rító pél dája a tánc mû vé szi
gé ni usz nak – ilyen minôség gel itt -
hon rit kán ta lál koz ha tunk.

Juliette Barton és 
Alexander Varona a Push-ban 
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gé re te sen im po záns szó ró la -
pon hir deti a MU Szín ház a két

volt Fre nák-szól ista est jét, de saj -
nos a rek lám ez eset ben túl szár -
nyalja az elôadás szín von alát.

Elôször Ju hász Kata, majd –
ugyan ab ban a fel vo nás ban, szü net
nél kül – Ger gely At tila lép szín -
pad ra. A két ko re og rá fia ér de kes -
sé gét ép pen egy más után is águk
adja; a szó lók ugyan is egy más ból
kö vet kez nek: ahol Ju hász abba -
hagyja, ott foly tatja Ger gely. En nek
hát te ré ben bi zo nyára a két ko re og -
rá fus tu da tos el kép ze lése áll, bár
erre uta lást vagy cél zást se hol nem
ta lál tam. Kép ze let beli rang so rom -
ban kö zel azo nos szin ten he lye -
zem el a két da ra bot (va la hol a vé -
gén), de úgy ér zem, más kép pen
ní vót la nok.

Ju hász Kata mû fa ji lag „szív köp -
tetô só ként” meg ha tá ro zott Rock n’
roll címû szó lója dra ma tur gi a i lag
éret tebb, de köz he lyes meg ol dá so -
kat tar tal maz. A da rab ele jén lá bára
ke rülô ma gas sarkú cipôben akár
be is jö hetne, mert a nyílt színi öl -
töz kö dé sé nek sem itt, sem a ké sôb -
bi ek ben nincs je lentôsége. A ra fi -
nált, ön álló életre kelô árny kép
sem új szerû lát vá nye lem, ön célú
ve tí tés ként rá adá sul sze gé nyes je le -
ne tet ered mé nyez. A va ló ban vá -
ran dós Ju hász Kata egyéb ként szép
kis ma ma (alig is mer hetô fel benne
egy kori pol gár puk kasz tóan na tu ra -
lista, „fre ná kos” énje), de csak a
szó lója utolsó moz du la ta i ban jön
létre közte és mag zata kö zött meg -
hitt, in tim vi szony. Ad dig úgy tû -
nik, mint ha nö vekvô po cakja csak
kor lá tozná a moz gá sá ban, és tán -

cos ként in kább sze retne tu do mást sem venni róla. A já ték tér egy em lé ke -
ze tes szóló szín pad ké pét idézi: Hor váth Csaba a Nagy vá rosi iko nokban
hasz nálta kre a tí van az egyenlôtlen ol dalú há rom szög szín pad adta le he tô -
sé ge ket. A tér most nem bôvül újabb funk ci ók kal. Ju hász ko ráb ban ki váló
szí né szi ké pes sé ge i vel és jó ér te lem ben vett szín padi gát lás ta lan sá gá val
tûnt ki a Fre nák-csa pat ból. Erôtel jes mi mi ká ját most is jól ka ma toz tatja:

Vida Vi rág

Eine kle ine kö zös est
T E  M E R R E  M É S Z ?

Gergely Attila az 
Én-ek... ...a tû fokán 

címû koreográfiában 

Í



a kü lön bözô arc ki fe je zé sek szinte ész re vét le nül úsz -
nak egy másba. Igen ha tá sos az elsô je le net ben, ami -
kor kes keny fény csík ban ar cá nak csak kis sze lete lát -
szik, mint ha aj tó nyí lás ban állna. Olyan, mint ha
arc  rész le té vel ál ta lunk nem lá tott dol gokra re a gálna.
Ez a tor zó ban ma radt szóló le göt le te sebb rész lete. Bár
a kis etûd nek van eleje és vége, még is hi ány zik belôle
va lami. De szép a zá ró kép, a ha sát meg érintô kis ma -
ma szi lu ettje is. A da rab ta lán a küz de lem nek, a meg -
fe le lés kény szer nyo masztó ter hé nek a tánca. 

Az Én-ek… …a tû fo kán re mény keltô nyitó képe ta -
gad ha tat la nul a leg szebb pil la nata ugyan a két egy -
másba érô ko re og rá fi á nak, a foly ta tás azon ban el ma -
rad a jól si ke rült fel ütéstôl. Ger gely At tila teste köré
csa vart, át tetszô fe hér anyag ban je le nik meg, mely
hosszan ki nyú lik a szín pad ról. Mö götte föl dön túli
szép ségû kék fény. A lát vány egy ér tel mûen a szülôcsa -
torna ké pét hívja elô ben nem – a mag zati ál la pot
csend jé vel. Ju hász Kata az anya szem szö gébôl a szü le -
tés elôtti per ce ket mu tatta meg, most pe dig – pers pek -
tí va vál tás sal – a le endô gyer mek mik ro koz mi kus vi -
lága tá rul elénk. A bá bál la pot vé dett sége ha mar
meg   szû nik, és a meg szü le tés sel min den el rom lik.
A kont raszt a benti élet és a kinti, kí mé let len, za jos vi -
lág kö zött to posszerû. Jó alap gon do lat, de Ger gely nem
tud újat mon dani róla. Ha nya gul fel vá zolt, száj ba rá gós
je le ne tek sora kö vet ke zik, ame lyek egy fél re si ke rült
éle tút ál lo má sa i ról ad nak ke reszt met sze tet. A né z he -
tet len ségtôl né mi képp a zene menti meg a pro duk ciót
(a ko re og rá fus és Jil ling Já cint jegyzi). A pa ra ván mö -
götti bur leszk, a trá gár sza vak kal átszôtt szék kö rüli
fut ko sás, az ön töm jé nezô kon fet ti szó rás, a Fre nák tól
jól is mert, lógó kö té len való vergôdés mind egy-egy
élet sza kasz meg je le ní tése. Vég le te kig kop ta tott for mai
meg ol dá sok – és hi á nyo lom a ki mû velt test fi nom
hasz ná la tát. Az éle tu tat le záró ön gyil kos ság lát vá nya
azon ban koz mi kus táv la to kat nyit egy bra vú ros tech ni -
kai meg ol dás ál tal: a fe la kasz tott, te he tet le nül him bá -
lózó test mögé szí nes, las san forgó hát tér ve tül. Egy
má sod percre érez hetôvé vá lik az em ber ki csiny sége.
Kár, hogy utána Ger gely – erôlte tett zá ró ak kord ként –
egy szín padra hí vott (való szí nû leg be a va tott) nézô
ölébe fekve, „pi e tás” póz ban várja a le úszó fé nye ket.

A har ma dik ko re og rá fia, az Eine kle ine Bach mu sik egy férfi (Yo u val Sha -
c ham) és két nô (Ko peczny Kata és Se bes tyén Tí mea) sa já tos, való sze rût len
vi szo nyá nak lát vá nyos és szel le mes rajza. Ju hász Kata ko re og rá fi á já ban
nem a meg szo kott sze relmi há rom szög gel szembe sü lünk; ki in duló öt lete
a mai csil logó sztár vi lág ku lisszái mögé ad be te kin tést. A nôk ele inte élet -
te len ki ra kati bá buk nak tûn nek a stylist „fon tos” mun kál ko dása tár gya -
ként, de ha mar ki de rül: mind ket ten ön álló aka rat tal bíró, iden ti tá su kat ke -
resô sze mé lyi sé gek, akik el len áll nak a rá juk erôlte tett külsôsé gek nek. A fér fi
szi szi fu szi mun ká val a ru hák kal meg ra kott fo ga sok ról hol az egyik, hol a
má sik nôt öl töz teti fel újabb és újabb stí lusú jel me zekbe, de amíg az
egyik kel fog lal ko zik, ad dig a má sik ön ké nye sen fe lül bí rálja a vi se le tét és a
pó zát: vetkôzni, mo zogni kezd. A térbe be lógó, há rom szög sze rûen ki fe -
szí tett háló egyre in kább a maga biz to san kezdô stylist csap dába esé sé nek
szim bó lu mává vá lik. Hely zete mind két ség be ejtôbb, a két nô már nem -
csak vetkôzik, ha nem öl tö zik is, moz gá suk, tér hasz ná la tuk ön ké nyes és
egyre élén kebb, már nem csak a férfi mun ká ját, de szem élyes sza bad sá gát
is fe nye ge tik. Ko peczny és Se bes tyén maga biz to san mo zog, és ki tûnôen
ido mul nak az ép pen rá juk ag ga tott jel me zek hez. Yo u val Sha cham esz té -
ti  kus moz gása tö ké le te sen il lik a ko re og rá fi ába. A tánc be té tek szé pen
épül nek be a da rab cse lek mé nyébe, jó az elôadás tem pója, bár egy ki csit
hosszúra nyú lik. 

Az est ve gyes él mé nye ket kel tett
ben nem. Ju hász Kata gyen gére si -
ke rült szó ló ját el len sú lyozza az
Eine Kle ine Bach mu sik, Ger gely At -
tila vi szont in kább zene szerzôi,
mint ko re og rá fusi te het sé gérôl
gyôzött meg.  

TE MERRE MÉSZ?
(MU Szín ház)

Rock n’ Roll 
Ko re og rá fia, tánc: Ju hász Kata.
Zene: Ger gely At tila. Fény: Vida
Zol tán.

Én-ek… …a tû fo kán
Ko re og rá fia, tánc: Ger gely At ti -
la. Zene: Jil ling Já cint, Ger gely
At tila. Fény: Vida Zol tán.

Eine kle ine Bach mu sik
Ko re og rá fia: Ju hász Kata. Zene:
J. S. Bach és Ger gely At tila. Fény:
Vida Zol tán. Tán colja: Ko pecz -
ny Kata, Se bes tyén Tí mea, Yo u -
val Shacham.

Sebestyén
Tímea, Youval
Shacham és
Kopeczny Kata 
az Eine kleine
Bachmusikban 
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öbb mint két év ti zede, hogy
Len gyel Pál és Koós Iván a

bá bok vi lá gába csá bí tott, és dra ma -
turg köz re mû ködôje let tem több
elôadá suk nak. Koós Ivánt ek kor is -
mer tem meg kö ze lebbrôl, bár ko -
ráb ban már ta lál koz tunk, s mun ká -
it sze ret tem. Elôször nem is ön  álló
báb ja ira cso dál koz tam rá, ha nem
egy olyan lát vá ny el kép ze lé sére,
amely  ben a jel me zek, a bá bok és a
dísz let együtt adott neki le hetôsé -
get egy le tûnt kor kul tú rá já nak
sze  re tet tel jes, ugyan ak kor iro ni -
kus új   ra al ko tá sára. A Hu szo nö tö dik
Szín  ház ta lán leg szebb elô adá sá -
ban, A bús képû lo vagban a lát vány
egy szerre volt arc ha i kus és mo -
dern, já té kos és szak rá lis, fa lusi
bet le he mes já té kot és mai gye rek -
szo bát idézô.

Késôbb tu da to so dott ben nem,
hogy ezek a jelzôk Iván bá bos mun -
ká ira is ér vé nye sek. Már elsô kí  sér -
le té ben, a fôis ko lás ko rá ban színre
vitt Pas si ó ban tet ten ér hetô volt a
régi és új di a lek ti kája, ami kor az
ak ko ri ban kor sze rût len nek dek la -
rált mû fajt, a ma ri o net tet fe lé lesz -
tette, és új tar ta lom mal te lí tette. 

1957–58-ban az az óta saj ná la to -
san le bon tott Nem zeti Sza lon adott
he lyet az amatôr Au róra Bá be gyüt -
tes nek, amely nek egyik ala pí tója
volt, s A fá ból fa ra gott ki rályfi, a Phi -
le mon és Ba u cis, il letve A fo goly ka -
tona bal la dája címû elôadá sa i ban
már rá ta lált késôbbi stí lu sá nak lé -
nye gére, ami a képzômû vé szet és
zene egy sé gé ben, il letve az ôsi, népi
forma vi lág és a mo dern mû vé szeti
irány za tok egy másra ha tá sá ban fo -
gal maz ható meg. 

Ez tel je se dett ki az Ál lami, majd
a Bu da pest Báb szín ház ban el töl tött
négy év ti ze des pá lyá ján. Ter vezô és
ren dezô tár sa i val együtt meg ha tá -
rozó sze repe volt ab ban, hogy a
hat  va nas–het ve nes évek ben szín -
háza vi lág szerte el is mert kí sér le -
tezô mû hellyé vált. Neki is kö szön -

hetô, hogy el fo ga dottá vált a báb -
tech ni kák elô adá son be lüli vál to ga -
tása, a szí nek és for mák dra ma tur -
giai meg ha tá rozó funk ci ója, a tár -
gyak mint bá bok hasz ná lata, a
pers pek tí vá nak el térô mé retû fi gu -
rák kal tör ténô ér zé kel te tése, az élô
szí nész és báb egy üt tes já téka.

Hogy mi lyen cso dák szü let het -
nek né hány tárggyal, azt azon a
négyé ves tan fo lya mon les het tem el
tôle, ame lyen Len gyel Pál lal hár -
mas ban amatôr báb ren dezôket ok -
tat tunk. Azt is ott ta nul tam meg,
hogy a bá bo zás ban író, dra ma turg,
zene szerzô, ren dezô és ter vezô csak
csa pat ban ké pes pro duk ciót lét re -
hozni. Iro dalmi al ko tás, zene mû
vagy tárgy egya ránt le het egy elô -
adás ki in du ló pontja; a team egyik
tag já nak öt le té hez a má sik hozzá -
ad va la mit, ezt a har ma dik ki e gé -
szíti, az elsô to vább építi, s így ala -
kul gat, for má ló dik az el kép ze lés a
végsô meg je le né séig.

Ez a mód szer ha tá rozta meg utol -
só mun kán kat is. Nyolc év vel ez -
elôtt kü lön le ges fel ada tot kap tunk.
Szom bat he lyen a vá ros védô szent -
je, szé kes egy há zá nak név adója,
Szent Már ton tisz te le tére olyan
elôadást kér tek, ame lyet a Mese -
bolt Báb szín ház köz re mû kö dé sé -
vel nyá ron az Iseum rom ja i nál,
sze zon ban pe dig szín házi kö rül -
mé nyek kö zött le het ját szani. 

Vé gül is nem csak Már ton, ha -
nem to vábbi há rom szent – Ba lázs,
Ma rina és Kris tóf – éle té nek, cso -
da te vé se i nek né hány epi zód jára
épült a ka na vász, amely nek alap ján
kezdôdhe tett a szo ká sos hosszas
elôké szí tô munka. Len gyel Pál,
Koós Iván s jó ma gam ha  mar meg -
egyez tünk a leg fon tos ab bak ban: az
elôadás ke re tét temp lom építô mes -
te rek tény ke dése adja, ame lyet
meg-meg sza kít a szen tek be tét tör -
té nete. A ke ret já té kot szí né szek je -
le ní tik meg, az élet tör té ne tek pe dig
a kö zép kori temp lo mok üveg ab la -

ka i nak stí lu sát idézô árny- és szi lu -
ett já ték ban ele ve ned nek meg. 

Iván ele mé ben volt, hi szen e
terv ben mun kás sá gá nak két leg -
fon to sabb sti lá ris vo nu lata egye -
sül he tett. A népi kul túra iránti
tisz te lete és a mo dern for mák sze -
re tete együtt je lent meg a kö zép -
kori és a fa lusi áb rá zo lás na i vi tá sát
tük rözô fáz is raj zo kon, ame lyekbôl
las san össze áll tak a tör té ne tek –
kép ben el be szélve. Úgy, ahogy az a
fran cia gó ti kus ka ted rá li sok üveg -
ab la kain lát ható. De azo kon az egy -
más mel lett és fö lött lévô epi zó do -
kat a nézô kép ze lete ál lítja idôrendi
sorba, ô al kot belôlük tör té ne tet.
Iván raj zai sta ti kus sá guk ban is
moz gal ma sak vol tak, mond hatni:
már ben nük szunnyadt a har ma dik
és ne gye dik di men zió is.

Az tán össze jö ve te le ink kény sze -
rûen rit kulni kezd tek, majd 1999.
ok tó ber 15-én a kö zös munka meg -
sza kadt, Koós Iván a Cso da tevôk
ter ve zé sét már nem fe jez hette be.
A kö vet kezô év nya rán nél küle, de
az ô ter vei alap ján, váz la tait ki e gé -
szítve szü le tett meg az – em léke
elôtt is tisz telgô – elôadás. 

Már cius 26-án lett volna nyolc -
va né ves.

Ná nay Ist ván 

Em lé ke zés Koós Ivánra

T
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[…] Elsô s leg na gyobb aka dá lya a
dra ma tur gia te nyé sze té nek a the at -
rum nem léte. – Min dég szé gyen lett
egy be csü le tes em ber oly mí ven
dol gozni, mellyel a becs te len (szín -
ját szó) ke res ke dik. A né met, mint
a pal lé ro zott ság nak kü lön ben is
idôsebb fia, ez zel könnyeb ben gon -
dolt; fe lál lott ha zánk ban, és ha a
szép nem kel lett, bo lond dal szedte
be a ma gyar pénzt. Nagy so kára ál -
tal lát tuk a nem zeti csi no so dás
ezen ág azat ját, de – harc után okos
a ma gyar – a né met már ak kor jó
elôre ha la dott. Hogy va la mit ta nul -
jon, né met já ték szí ne ket kelle
járni. Ha hát csak ugyan at tól ta -
nulni fel tette ma gá ban, már ak kor
ta ní tó jába sze re tett egé szen belé,
úgy hogy kezdô vol tá nak gyenge sé -
gét meg es mer vén, el hi tette ma gá -
val, hogy mes te rét többé utol nem
ér heti.1 Ha pe dig ez meg nem
esett, és büszke sége na gyobb volt,
mint sem hogy só go rá tól ta nul jon,
ak kor elé ve he tett ugyan holmi
költômes ter ségrôl írt (diák) köny -
ve ket, de mi az írás után való ta nu -
lás a cse le ke deti gya kor lás hoz? Ép -
pen mint aki sze rel mé ben bol do -
gulni akar ván, Ovi dius Amo rum ját
akarná ka la uz nak venni. A cse le ke -
deti gya kor lás csak a szí nen van.
Ott látja a nézô a szé pet, ott is meri
meg a rú tat, és nem ma gán, ha -
nem má son ta nul. Úgy, de hol ott a
ta nító já ték szín, hol a nyelv nek tu -

laj don ha zá já ban kó bor éle tet kell
élni? Annyi idô ólta se hogy meg
nem tud te le pedni!, és ha hellyel-
hellyel egy kis ideig meg ma rad hat,
ak kor az eny he lyért sa ját zsel lé re i -
nek zsel lé révé kell len nie, és a
ma gyar pén zen épült né met szí -
nek ben bért fi zet, hogy ma gyar ha  -
zá já ban, ma gya rok elôtt, ma gya rul
szól has son. Ek kor is fel áll a gya lá -
zat beli elôíté let! – Hol az a tör vény,
mely a go nosz sá got úgy meg utál -
tassa, mint a já ték szín? […] 

A be csü le tes, aki szín ját szó nak
be áll, le ti porva véli em ber sé gét,
midôn a tet szeni kí vá nás tól el csá -
bít tatva má sok csá bí tó jává lesz, mi -
vel a bal íté let ôtet azzá lenni kény -
sze rí tette. – Vagy ily hit vá nyo san
gon dol ko zik hát a ma gyar a ma -
gyar ról is; vagy ha már a já ték -
színbe való bele va ku lás túl tette
azon bal íté le ten, úgy ezt az elôbb -
járó né met nek kö szöni, és utóbb -
járó nyel vé ben nem látja azt a szé -
pet, me lyet lát hatna, ha nem (a
ked ve sebb né met tel egy be vetve)
csak a ját szók hi báit hán tor gatja és
el hi de gülve rög zik vé le ke dé sébe,
hogy csak nem való a ma gyar erre az
életre; vagy ha már ma gyar büszke -
sé gét is elé akarja venni: a ma gyar
nem szü le tett arra, hogy pén zért más
bo londja lé gyen. Így ve zeti ôtet a bal -
íté let nek meggyôzése is más bal -
íté letre! – Ve gyük már most fel
azo kat, kik csak ugyan való sá gos
buz gol ko dók: mit te gye nek ezek,
midôn a nem zet nek má sik ré sze
hi de gen áll mel let tek és – mo so -
lyog? Ez a jó za nabb ság még sem
elég sé ges ôket azon ter mé szetté

vált régi me ne telbôl is ki vinni,
mely nek leg iga zabb képe ha zai tör -
vé nyök. Igen szé pen, fel sé ge sen
van fel téve min den, de es merni kell
elsôbb a cél nak száma nél kül való
ágas-bo gas mód jait, mi ne kelôtte
ítélni le hes sen, mennyire ereszt -
het nek el a kö rül mé nyek és a szán -
dé kozó mi kép mond le in kább leg -
iga zabb dol gára való tö rek vé sérôl –
azért, mert az el öl já ró be széd nek
tö mén te len sé gétôl vissza bor zad. 

Van aka rat, de a fo ga nat szinte az
örök ké va ló ság gal ha tá ros. Nem a
ne ma ka rás, ha nem az aka ra tok
özöne seny veszti el az aka ran dót
kí nos vá ra ko zá sá ban. Plá num elég
van, de nin csen ki vi tel. Min de nik
ki vi te lére meg van a ké rés; de aki
ad jon, senki (vagy csak igen ke vés),
mi vel hogy min de nik a maga pro -
jek tu mát akarja más sal elé moz dít -
tatni és ma gá nak dicsôsé get más
ál tal arat tatni. E sze rént min de nik
akar ván, egyik se cse lek szi, mi vel
ál do zat ját eléggé ki me rítve gon -
dolja plá numa ké szí té sé ben. Sok
sza kács – Roma de li be rat. – Ha
nincs, aki ösz tö nöz zön, nincs, aki -
ben az aka ra tok kon cent rál tat ná -
nak: ak kor az is abba ma rad, amit

Ka tona Jó zsef

Mi az oka, hogy Ma gyar or szág ban 
a já ték színi költômes ter ség 
lábra nem tud kapni?
1 8 21

1 Számta lan ma gyar tu laj doníthatja most is en -
nek az el hi tetésnek azt, hogy a né met já té ko -
kért ak kor is fi zet, mi kor nem nézi; a ma gyar -
nak pe dig azért kész volna in kább fi zetni,
hogy – ne játsszon.
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ed dig em be rért Is ten nek cse le ked -
tek, és az Is te nért az em be rek
többé már nem foly tat hat ják. – Hu -
szon nyolc esz tendô óta ve ze tik egy -
né mely ifjú cso por tok helyrôl-
helyre a sze gény ma gyar nyel vet, és
ha szon ta lan ere jek kel igye kez nek
ál landó szál lást kol dulni e sza rán -
dok nak. Fel is ál lot tak néha egyes
haza fiak, kik, mi vel er szé nyek nem
ve te ked he tett a sa rep tai öz vegy kor -
só já val, ki ü rí tet ték azt, anél kül,
hogy a célra kö ze lebb vit tek volna.
(Még nem lát tunk oly ha tal mas
egye sü le tet, mely vi rág zá sá nak há -
rom-négy esz tendô inát nem vette
volna; ez az oka, hogy ret tegve kell
néz nünk min dég a jö vendônek
élébe; mi kor ta possa le a je len va lót
is?) Akik pe dig csak ne ve ket ad ták
paj zsul és buz dí tá sa i kat ele de lül,
azok még in kább ke zekbe ad ták a
ját szó nak a sza rán dok bo tot, mert a
puszta név pajzs ke vés eny he lyet, a
di csérô buz dí tás ke vés kö vér sé get
sze rez. Aki ôket nem es meri, an -
nak felôlök hit vány gon dol ko zá sát
fel se ve szik; aki pe dig es meri, az
meg ven dégli ugyan ôket gya korta,
de ez zel vége is az ál do zat nak. Kü -
lön ben sze re tik ôket min den ütt,
mert noha ezek több nyire os ko lá i -
kat meg unó di á kok ból ál la nak; de
még is ép pen ezért ta nult ne mes if -
jak,2 és nem csap lár- vagy bil li ár d -
i na sok ból let tek, sem fe jér sze mé -
lye i ket (kik rit kán le á nyok, ha nem
azon ban a ját szók nak fe le sé geik)
nem a bor dély ház ban való el ne m -
él he tés vitte erre az életre. Pró -
bálja meg azon ban va laki, hogy egy
ily já ték és ját szók ked velôji nek
gyer me két tár sul fel ve gye, már
ak kor vége a ba rát ság nak, vége a
nyelv- és haza sze re tet nek! Azt
vélné az em ber, hogy ez egy meg
nem fojt ható ma rad vá nya az elôíté -
let nek? Nem egé szen! Az élet mód -
já nak bi zony ta lan sága ez, mert
nem tudni, mi kor enyé szik el az az
ins ti tu tum, mely mos tan fi zeti. Az
ô élete csak szél, mint az ezen
életre való be ál lása; a szí ve ket egy -
be kötô in du lat nincs meg ôbenne;
mert ab ban benne fe red vén, min -

2 Nem értjük ide egészen az egyes sze ren cse-
vitézek kel tévelygô és sok szor a fentérdek let -
tek nek útjait el rontó cso por to kat, kik még ed -
dig amennyi ked vességet, szinte annyi
ked vet lenséget is hagy tak ma gok után. Nem
a nyelv pallérozás céljok, ha nem a pénzszer-
zés, s többnyire adósság a vége és garázdaság.
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den na pivá vá lik elôtte; ál tal hem pe -
reg könnyû sor sán, mert a min -
den napi re mény nem en gedi neki
an nak egész sú lyát érezni! Mi kor
az tán a cé lon áll, hol örö kös re mé -
nye az is pi tály ban hagyja el, ma gá -
ban ma radva he ver a nyo mo rult, és
nincs egy szom széd is, aki ágyá hoz
ülne, mert ván dor élete meg fosz -
totta at tól ôtet! El ha gyat tatva hal
meg; mert aki ket paj tá sa i nak ne ve -
zett, azo kat a ren de lés és ke nyér ke -
re sés más hova szó lí totta. Sze ren -
cse, ha ví ze szû sége mel lett va la-
mije meg ma radt, vagy egy ne mes -
szívû em ber van, aki el te met teti.
Még holt teste is meg pi rul hat! Mert
nem le he tet len ség, hogy ide gen
szín ját szók, ki ket ô azelôtt, mint
ke vély ma gyar, csak fél váll ról né -
zett (s akik kel ô a ha son lót soha
meg nem tette volna) te me tési
pom pá ját ma gokra ve gyék. Így kell
meg szé gye nülni a ma gyar vér nek,
mert ván dor élete el té vesz tette vele
a pol gári tár sas ág ja vait, melyre ô
so ha sem is tö re ke dett, mi vel ne -
mesi szü le tése még bölcsôjé ben
egész or szág nak pol gá rává tette, de
ame lyet tit kon még is min den em -
ber meg ta ga dott tôle, mi vel – ko -
mé diás volt! Maga a szín ját szó óva
tép heti ki szí vébôl az atyai s anyai
sze re te tet, midôn gyer me keit ke vés
ke res mé nyébôl ide gen he lyen ne -
vel teti, csak hogy azo kat egy ily szo -
morú sors sal egy be köt te tett életbe
való bele bo lon du lá sá tól el tar tóz tat -
hassa. Ilyen lá bon áll ná lunk hu -
szon nyolc esz tendôk el for gása
után a szín ját szó! Egy hi á ba való
haj fo do rító, aki esz te len sé gün ket
cé gé rül pi pe rézi, meg ér demli a pol -
gári be csü le tes ne ve ze tet: és aki
nyel vün ket (nem ze tünk lel két) pi -
pe rézi és csi no sítja, az még ed dig
le nem tö röl heté az utolsó szennyet
lé te lérôl. – Bal ga tag, ok ta lan elôíté -
let. – Ezt csak az ál landó anyat he át -
rom tö röl heti el. A szín ját szó nak
élet módja nem mes ter ség lesz, ha -
nem hi va tal, me lyért örö mest fo -
lya modna akárki is. Ez az anya-szín
rajt ereszt hetne az után min den -
felé, mely nek ha egyike-má sika el -
esne is, min dég volna anyja, ahová
ma gát vissza von hassa. Ha nem az
élôk len né nek ma gok a tôke pén -
zek, kik alá írá sok nak ka mat jait fi -
ze tik, és akik kel az aján lás is sírba
száll; ha az ígérôk nem ak korra
ten nék a tel je sí tést, midôn majd
lát ják, hogy mire ad nak; ha ami ke -

vés össze sze det te tik is, azt a hosz -
szú vá rás nak ideje és az ad dig is
tar ta tott tár sa sá gok meg nem
emész te nék: úgy ré gen el volna
már ez a cél érve! Min dég ked vet -
len lesz az Ma gyar or szág tör té net -
köny vé ben, hogy, midôn egyes vá -
ro sok szí ne ket épí tet tek, ak kor az
egész haza annyi évi nó ga tás után
se me hete reá! Csak nem min den
fô vá ro sok ban eze rek meg eze rek
fel ál do zá sá val ma gyar ne me sek
tart ják a né met the át ro mot, kik,
ha csak esz ten dei cson ku lá so kat a
haza- és nyelv sze re tet ol tá rára ten -
nék, vagy amit oly kor egyes ma -
gyar (fi tog ta tás ból) ide gen já té k -
asz ta lon hágy, ide for dí ta nák, úgy
nem kel le né nek ta nács ko zá sok
arra, mi ként kell jen a nyelvre ala -
mizs nál kodni. Ha egy ma gá nyos
sze mély annyira nem akarná is
ma gát meg sza kaj tani, leg alább há -
rom-négy fôbôl álló egye sü let ele -
gendô lenne; pe dig még azon fe lül
nye re ke dés beli ki né zé sé nek is ele -
get te hetne. – De nem! A spe ku -
láns el hi teti azt ma gá val, hogy a
ma gyar elôtt nincs ára a nyelv nek,
és ô bi zo nyo san nem csak ka mat -
ját, de tôke pén zét is nyel velte.

Így lé vén a do log, hogy áll has son
most fel egy drá ma író, ki nek ér de -
mét rit kán es me rik, mi vel a drá má -
nak sem es mer he tik ér de mét, hogy
vesz te gesse egy meg áll apo dott em -
ber olyan mí ven ide jét, melybôl
csak a nyelv nek föl dön futó pap jai
dol goz nak, hogy ta nul jon és mi ért
ír jon az író, ha nincs szín, hol írá sá -
nak örül hes sen, hogy le gyen ott a
já ték szerzônek be cse, hol a já ték és
ját szó anél kül szû köl kö dik? Le he -
tet len az író nak ma gát azon es me -
re tes, szennyítô váll vo nyí tás tól meg  -
men teni, hogy jobb volna biz ad dig
mást dol gozna!

Így szólsz, úgye, ma ga e szû ség:
„Hogy ha egy ha ta lom-szó ezt
mon daná: aka rom!, vagy csak: én
óhaj ta nám!, bi zo nyo san tüs tént
tal pon ál lana az épü let? Hát csak a
ha zai nyelv lenne az az erôte len va -
lami, mely arra fel nem tü zel hetné
a haza fiak szí vét?” Fáj da lom, úgy
van! Az okai is, me lye ket fel jebb
mon dot tunk, tö ké le tes iga zak; de
hogy ezen okok mi ért van nak így,
an nak is meg van nak ám az okai.
Min den azt hi szi, hogy az övéi az
iga zak.

Má so dik aka dály a nem zeti di cse -
ke dés. Még midôn bor zas ôse ink

csak kürt szó val tud ták ked ve ket
pom pá sí tani, egész mu lat sá gok
ab ban ál lott, hogy a vi té zek iz mos
tet tei éne kel tet tek. A hí zel kedô
da lo sok egy me ré szebb nyúl ból
orosz lánt, egy fürge tör pébôl óri ást
al kot tak, és a jám bor le vente ezen
el mo so lyodva ugyan, de még is
belsô meg elé ge dés sel kö szönté el
a kan csót, mert noha a ma gyar job -
ban es me re tessé lett a vi lág elôtt
sze ren csét len sé geirôl, mint sze -
ren  csé jérôl, mind azo nál tal a ve sze  -
del mek közt is min dég kész talp ra -
u gor ha tása, s az a lé lek, mely soha,
legfôbb vesz te sé gé ben is el nem
hagyta, vi tézzé s naggyá szen telte
ôtet, és ezen büszke sé get so ha sem
is en gedte ma gá ban két ségbe ho -
zat tatni. Így jött egész mu lat sá gok,
egész tör té ne tek csak di cse kedô
da lok ban hoz zánk. – Most a já ték -
ban sem igen nézi azt a ma gyar,
hogy mint van a ki dol go zás, ha -
nem: mint van a mo rál? ôelôtte az
a szép, amely ben több-több je les
mon dá sok van nak – annyi val in -
kább, ha azok nem ze tét ér dek lik,
teli to rok kal és bo tok kal való dö -
röm bö zés sel adja ki meg elé ge dé -
sét. […]

Még dra ma tur gusi kezdô vol -
tunk kal úgy kell bánni, mint a cse -
csemôvel. A nézôt és ol va sót is
íz lésbe kell hozni, hogy nem min -
dég a ma gya rok! mi ma gya rok! a
szép: ha eze ket fel nem leli is egy
mun ká ban, az még ak kor is tö ké le -
tes le het, midôn ezek nek hi á nos -
sága mi att ásít, el al szik rajta!

Har ma dik aka dály a nyom ta tás -
beli szük ség. Ha meg te ként jük
szom szé da ink nál en nek el len -
kezôjét, mennyire ter jed ez ki! Oly
nyo mo rult da ra bok sajtó alá jön -
nek, hogy az a két-há rom pénz árú
rossz pa pi ros, melyre nyom ta tód -
nak, szinte sírva pa nasz ko dik
unal mas terhe alatt az ol va só nak,
mert még ak kor is büsz kébb lenne
sor sá val, ha – egy bi zo nyos szol gá -
lat ban ha so gat ta tott volna öszve.
El len ben ná lunk, le gyen bár az ha -
szon ke re sésbôl, vagy kár tól való
ôriz ke désbôl, de nem zete ro vá sára
já té ko kat venni min dég vo na ko dik
a nyom tató (és ezál tal fi gyel me -
tessé té tet te tik sa ját zsebe eránt az
író is); elég ál do zat az tôle, ha az
in gyen ka pott da ra bot ki nyom tatja,
és az esz tendôkig iz zadó írót egy-
két nyom tat vánnyal ki fi zeti. […]

Ha já ték szín volna, on nét majd
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ki tûnne a da rab ér deme, mert futna a hír min den -
felé, s az új sá gok (me lyek úgyis csak ma ga e szû íté le -
te ket hir det nek, s ezért ke ve set is hisz nek ne kik ott,
hol a pénz ki adás fo rog fenn) csak a kö zön sé ges íté -
let nek trom bi tái len né nek. […]

Nin cse nek tu do má nyos új ság ja ink (a kö zön sé ge -
sek csak di csérni tud nak, nem hi e del met nyerni),
nincs az író hasz ná nak és a nyom tató bá tor sá gá nak
út nyesôje. Van ugyan egy, mely nek hom lo kán Ma -
gyar or szág szép an gyala ül, de, mi vel an nak ép pen
ma gyar tépte ki ma gyar nyel vét, és ide gen han go kon
be szél teti, ép pen azért ke véssé lát ta tik a ma gyar fi -
gyel mét meg ér de melni, ha szinte sa ját hall ga tó i tól az
in du la tos rész re haj lás mi att már meg róva nem volna
is, és azt szem te len sze les ség gel egé szen kan tá ron
nem vinné egy sze le burdi sza ma ri tá nus. […]

Ne gye dik aka -
dály a cen zúra.
Ha va la hol, úgy
bi zo nyára Ma -
gyar or szág ban

ez szegi nya kát min den szép nek és nagy nak (drá mák -
ról szó lunk). Annyira hat árok közé té tetve véli ma gát
a cen zor, hogy maga ezek kö zül ha tá ro zat lan ságba
esik. Az el öl já ró ság ki adja ugyan neki a zsi nór mér té -
ket (mely mint egy ezen épül het: hit, fel sô ség, szem é -
rem), de ô tart ván at tól, ne hogy lá bát me güsse, fé le -
lembôl ir gal mat la nul ka sza bol. Nem azon so pán -
ko  dok én, hogy egy agya fúrt fic kó nak val lás, fe je de lem
és fôkép a pap ság el len való há nya ko dása meg za bo -
láz ta tik, és já té ká ban egy utca béli kor csot ha jat bor -
zasztó ká rom ko dá sok kal nem kar ak te ri zál hat, vagy
egy buja metszô a szem ér met pe len gérre nem köt -
heti. De a szá za dok lel kei nyo mat tat nak le, ha azokra
az (egyéb ként leg iga zabb hív ségû) író a mos tani kör -
nyül mé nyek kön tö sét kén te len ag gatni. Midôn én egy
er kölcs te len sé get utáló Fe li ci á nust in du lat já nak illô

pol cára vi szek, midôn egy Bánk bánt meg ölt be csü le -
té nek om la dé kira fel ál lí tok, ho gyan szed hes sem én
ki sza bott kó tára fáj dal ma mat? Én va gyok Bánk, én Fe -
li cián! Mi képp le hes sek én csak tûr hetô mér ték ben is
az, ha min den har ma dik fel ki ál tás nál e gon do lat,
hogy csak író va gyok, ki ver élembôl? Ez nem his tó ria,
hol az ér zé ket len toll be szél: ez én ma gam va gyok, én,
a XIII. szá zad ban élô ha tal mas Bánk, ki nek te nye rére
ko ro nák té tet tek le; – én, Zách Fe li cián, aki meg -
fertôzte tett ma gyar be csü le té ért egy ki rá lyi ház né pet
akar el tö rölni. A cen zor nem a szá za dok lel két, ha -
nem a je len hez való ha son la tot (cor re la tiót) te kénti.
Így Pe tur bán, aki az 1213. év ben ezt mond hatja: „Gö -
rög, gu bás, bo jér, olasz, né met, zsidó ne kem, mi -
helyst fe jét a ko rona dí sze síti, mind egy az, mert szent
elôttem a ki rá lyom, és az asszonyt be csû löm, de an -
nak en ge del mes kedni nem tu dok!” – most, midôn az
asszo nyi örö kö sö dés, a Prag ma tica Sanc tio fel állt, mit
szól jon? Pe dig szó lani kell neki, mi vel az egész há bo -
ro dás nak oka a ma gya rok jus sa iba be le mar koló és
férje pál cá já hoz nyúló ki rályné.3 Egy idôszak ból,

mely ben min den ma gyar ne mes, ekéje mel lett is, ha
kard ját fel köté, már oly érett nek vélte ma gát a ki rály -
ságra, mint Ár pád vére, mely csak az ô elôdi ál tal tartó
az elsôsé get aján dékba, ko ránt se le het a meg tör tént
való sá got a mos tani kör nyül mé nyek rá má jára vonni.
Ép pen azon ma gyar ne mes ség, mely haj da ná ban vé -

3 Bánk bánom nem en gedôdött meg az eléadásra, ha nem csak a nyom -
tatásra miért? Királynégyil kolás végett? vagy hogy hellyel-hellyel az érzô
em ber ke se rûen fel szó lal? Nem! Csak azért, mi vel Bánk bán nagy sága
meg ho má lyo sítja a ki rá lyi há zét. Te szem már most (noha ez in kább re -
cen zi óra, mint a cen zú rára tar tozna), hogy Bánk, ki nek lé pé sei alatt
reng Ma gyar or szág, sok kal cse ké lyebb volna: nem a má sik ext rémbe
esne-e az em ber, és a cen zúra azt hen ge rí tené elé, hogy egy hit vány
jobb ágy mi ként döf het egy ko ro nás fôbe? Ho lott így egy ha tal mas, egy
ki rá lyi Bánk nem mint jobb ágy öl, ha nem, mint élet-ha lál ura, ha zá já -
nak és be csü le té nek te szi meg, mint ve tél kedô ve tél kedôjén, a maga
erôsza kos ál do zat ját.

Kiss Ferenc, Eôry Kató, Hettyey
Aranka, Aczél Ilona, Uray Tivadar 
és Voinovich Géza Katona József
kecskeméti sírjánál 1934-ben
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res fo gak kal, mint meg annyi tri bu nus ple bis az ô
dörgô vé tójá val, tisz tes ki rá lya elé top pant és ügyet len
nyak rán tás sal azt mondá: nem úgy megy az, ki rály
uram! – most nem ál lít tat ha tik ki ne vet sé ges nyö gés -
sel, ha szinte késôbben ezen igen ve sze del mes fog ak -
tól meg fosz tat ta tott is. No már hát ép pen csak ezért
annyi szép ba jaik a régi idôknek a puszta his tó ri ák ban
pe né szed je nek meg?! Igaz, hogy a példa rossz és
rosszat szül het. Jaj Is te nem! A rosszat ha nem ve tik
is, ki kél. […]

Tilt suk a mo rál sér tést; ez min den gazt el te met! –
Ötö dik aka dály a re cen zió. Nem léte, ha nem nem léte.

Tu dó sa ink nak egyéb mun ká ikra még azt ta pasz tal -
tuk, hogy a re cen zió rit kán kü lön bö zött a sza tí rá tól:
Amazt a li te ra tu rá nak elômoz dí tása, ezt pe dig a ne ve -
let len ség szüli, vagy az irigy ség – a hiba gú nyolva mu -
tat ta tik meg, anél kül, hogy an nak ja ví tá sá ról szó
volna, és a Par nasszusra könnyen sza már há ton nyar -
gal hat az em ber. Csak két-há rom sort ír jon (fôképp,
ha igaz sá got és nem hí zel ke dést), már elôre ret teg het,
nem a re cen zi ó tól, ha nem hogy sze mé lye, for mája,
sôt még bölcsôje is elé pisz kál tat ha tik. In nét van az,
hogy a dra ma tur gi á nak ezen cse csemô ide jé ben, ha
egy leg hi de gebb vérû re cen zens fel ál lana is, már az
író elôre pro tes tál hat, és nem ze tét az zal fe nye get heti,
hogy so ha sem ír többé (ki nek mi gondja arra, akár -
hogy ír ô?), mi vel el nem hi tet heti ma gá val, hogy a re -
cen zi ó ban irigy ség vagy leg alább is a töb bet tu dás nak
fi tog ta tása ne lap pan gana (látja, hogy a külsô nem zet -
nek leg böl csebb fér fiai sem áll hat ják meg, hogy egy
kis go nosz ko dás ból az írót csak ke véssé is meg ne
rúg ják; ho gyan te gyen hát fel töb bet a ma gyar ról, kit
úgyis önön ma gá ról ele gendôkép pen es mér, hogy
könnyebb a lel ké nek, ha csak egy kis paj kos ful lán kot
ki sza lajt hat is); s ha csak ugyan az ily sértôdés nek még
csak nyo ma ira sem ta lál, de mi vel el ménk nek élô sze -
mé lyek ben elé ál lít ta tott ké pei min den más féle mun -
ká ink nál na gyobb sze re te tet ger jesz te nek ben nünk
(aki gyer me ke met bántja, en gem bánt), ha az el me -
szü le mény té pet te tik, a szülô maga kap si láp hoz – ho l -
ott a re cen zió nem egyéb, mint az író szü lött jét elé -
venni és a ma gunk gon do latja sze rént pi pe rézni; a
re cen zens csak azt mondja: „Én így öl töz tet tem
volna”; hogy me lyik nek van igaza, azt a kö zön ség ítéli
meg, ha majd a kettôt szembe ál lítja. Hogy pe dig tö -
kél le tes meg elé ge désre írni nem le het, ez, az igaz
hogy bosszú ság, mert mi kor az tán a re cen zens a
maga vé le mé nyét el éhen ge ríti, ak kor ama bôgô-csö -
vön elôre ki zú dít ta tott di csé ret csak egy kis idôre is
meg ho má lyo sul: már pe dig ha ezt az egye dül való fi -
ze tést is el vesszük a sze gény író tól, mi ma rad ak kor
neki eb ben a vi lág ban ju talma? (Má sutt leg alább a
zse bé ben ma radt ha szon nal vi gasz tal hatja ma gát.)
Az, hogy mind járt kez det ben abba hagyja mun kál ko -
dá sát, me lyet hogy ne te gyen, félre kell tenni a ros tál -
ga tást és a di csé ret tel (ez zel az egyet len ne mé vel a fi -
ze tés nek) édes getni a to vábbi fir ká lásra. Az igaz, hogy
az író vagy gyö nyör ködô, vagy ke nyér ke resô (passzi o -
ná tus vagy Brod dich ter). Ha az utolsó, ak kor nem so -
kat vesz tene a nem zet a ha rag já val, mert az ugyan
nem sok csoda al kot má nyo kat épí tene; ha pe dig az
elsô, már ak kor jö het a föld alól egy re cen zens, mégse

ál lítja meg mun ká já ban, mi vel neki bé két nem hágy
gyö nyö rû sége, és akarja vagy nem, ír nia kell. Ez igaz;
de nem ott, hol a dra ma tur gia még bölcsôben fek szik
– a gyer me ket ha meg szo mo rít ják, leg ked ve sebb já té -
kát is el dobja! – Minô örö mest lát nánk kezdô vol tunk -
nak tö ké le te se dé sét! De ha já ték szín nincs, ha kép ze -
let ar ról, mi a já tékd ráma, nincs: mi volna egyéb
hátra, mint a re cen zió? Az em ber maga ma gá tól soha,
vagy csak sok gya kor lás után (ak kor is vak tába) ta nul,
de alap nél kül: a re cen zió el len ben okát adja sa ját el -
len ke zé sé nek; – ez az elônkbe tar ta tott tü kör, mely -
ben ma gát az em ber szem lél heti; ez a ve zér fo nál,
mely több észt ugyan azon egy pontra visz, és az író,
aki mun ká ját úgyis leg ré geb ben es méri (s leg ré geb -
ben is pisz kál gat hatja), hi de gebb vér rel ítél azon, mit
kell ab ból hasz nára ki vá lasz tani; sôt sok szor vé let len
tesz va lami szé pet, me lyet a re cen zens (ér deme sze -
rént) meg di csér, és az író, aki más kor an nak el len -
kezôjére könnyen ál tal bot lott volna, fi gyel me tessé té -
tet te tik és meg áll. Ha pe dig ép pen sem mit fo gadna el
a szem re há nyás ból, te hát ír egy cá fo lást (tud ni való,
hogy nem csípôset), és ak kor ab ból a re cen zens, mind
a kettôbôl pe dig az ol vasó ta nul. Ez az a jó el len sé ges -
ke dés, mely még ed dig min dent a maga tö ké le te se dé -
sé nek pol cá hoz se gí tett.

Aki a (be csü le tes) re cen zi ó tól ir tóz, az arra szán dé -
ko zik, hogy mun ká já nak jós ága a nem zet hall ga tása
ál tal érje el a pra esc rip tio ide jét – oh, de ez nem
megy! Elôbb-utóbb meg tör té nik az. Azért hát si es -
sünk egye sült erôvel nye set len ös vé nyün kön!

Ha to dik és végsô gáncs nak kel lene tenni a ju tal mat.
Aki csak egy-két sort ír is, már mind járt ju tal mat ki a -
bál, és ha sok kal em ber sé ge sebb vagy egy ügyûbb,
mint sem maga rántsa ma gára a bôség-csôjét, fel ki ált
ho má lyá ból, hogy a ma gyar nem tudja a tu do mányt be -
csülni. – Az igaz (lát juk), hogy a tele has rit kán dol go -
zik – job ban éne kel az éhezô ka nári – az em ber örül
an nak, ha mun kája kéz zel fog ható fi gyel met ér de mel;
mert ez új mun kára te szi gond ját nyu godttá. De ha a
ma dár látja, hogy hasz ta lan esik fü tyü ré zése, élel -
mérôl gon dos ko dik és – el hall gat. Mind azo nál tal sok -
kal büsz kéb bek va gyunk ne mes nem ze tünk kel, mint -
sem ezt az aka dá lyok közé te gyük. A ju ta lom az
ér  dem nek kö vet ke zése. Az író mu tassa meg elsôbb,
mit és a haza meg fogja mu tatni, mi ként ju tal maz tas -
son. Míg fellyül (gon do lomra) ki tett aka dá lyok el nem
há rít tat nak, ad dig nem lesz mit ju tal mazni, mert ad -
dig a já ték színi költômes ter ség min dég bim bó já ban ma -
rad – nem ze tünk a le endô gyü möl csért nem fi zet; a
re mény sé get ki bér leni csak iz ma e li ták tud ják, és –
má sok.

Te, ked ves nyelv, mely nek ügyérôl itt fûz fám alatt
ta lán fûz fa mó don okos kod tam, szó lítsd meg még fi a -
i dat azért, ami vel any jok nak tar toz nak. Ha egye ne -
sebb vala szónk, mint sze ret nek, mondd, hogy mi a
mezôrôl való va gyunk, iga zat szó lot tunk, senki ta gad -
hatja. Ön nön ma gunk ról va la mit meg es merni ked ve -
sebb, mint azt mé reg-bosszú ság gal ide ge nektôl hal -
lani. Csak egy órát a min den ha tó ság ból, és mást
sem mit csi nál nánk, mint egy új Ba bi lon-tor nyát,
mely nek elsô talp kö vé nél a vi lág nak min den nyel vei
egybe (be léd, ma gyarba) za va rod ná nak! –
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i az oka, hogy Ma gyar or szá gban a já ték színi
költômes ter ség lábra nem tud kapni?” – kér -

dezi, elemzi Ka tona Jó zsef 1821-ben. Mi kor meg kér -
tek, hogy ír jak a ta nul mány ról, úgy mond, re cen ziót,
2007-ben, na gyon kü lö nös nek tûnt az öt let. El mé leti
szak em ber, kri ti kus nem va gyok, és drá ma író sem va -
gyok – mind egyik szakma kép vi selôit köz vet le neb bül
ih letné meg Ka tona szö vege, de a „já ték színi mes ter -
ség nek” részt vevôje ként bi zo nyos ál lí tá sok, té nyek,
hi á nyok en gem is érin te nek, még pe dig kö zelrôl. Ne -
héz is lenne af féle el mé leti, szín ház tör té neti elem zést
adni az írás mûrôl, hi szen an nak min den sora je len
idejû, az írás pil la na tá ban meg lévô prob lé mát tár gyal.
Il lik te hát, hogy a most ér vé nyes áll apo tok össze ve té -
sé vel re a gál junk a szö vegre.

A szerzô ki in du ló pontja rö vi den ez: Min den fé lét ír
a ma gyar, de drá mát nem ír, nem is tud, mert nem is
ta ní tot ták neki, de még ha írna is, még ha tudna is,
még ha meg is ta nulta volna, ak kor sincs benne kö -
szö net, mert a ma gyar drá má nak nincs be csü lete. Ne -
héz Ka tona ak kori he vü le té vel szem be sze gülni, de az
azért tény, hogy az az óta el múlt száz nyolc van hat év -
ben vol tak a ma gyar drá má nak jó kor sza kai. Szü let tek
re mek mû vek, szü let tek nagy szín házi si ke rek, a drá -
mai al ko tá sok be ta go zód tak a ma gyar iro da lom nagy,
ál ta lá nos ér ték rend jébe. Vagy még sem? Azok ról a
kor tár sa im ról, aki ket „szü le tett” drá ma í rók nak tar -
tunk, sorra ki de rül, hogy csak mel les leg, he lyette,
mint egy pi he nés kép pen ír nak drá mát, mi köz ben a
„nagy re gé nyen!” mun kál kod nak. Már No bel-dí jas
pró za í rónk is van tel je sen in do kol tan, és zse ni á lis
nagy  re gé nyek szü let nek, szinte évente – egyik-má sik
je lentôs nem zet közi si kert is el ér. De még Mol nár Fe -
ren cék nek sem si ke rült többé-ke vésbé fo lya ma to san
je len len niük (sem ak kor, sem az óta) a vi lág szín pa -
dain. Pe dig ha va la kik, ôk az tán – a XX. szá zad elsô
év ti ze de i nek drá ma í rói – va lami iga zán ha té konyt,
szak sze rût, si ker eset al kot tak – leg alább is mi úgy
hisszük. Min den ki in kább is meri A Pál ut cai fi ú kat,
mint a Li li o mot. Va ló ban le het sé ges, hogy „a (ma gyar)
nyelv in kább da lokra, mint be szé dekre van pu hítva”?
Ezt Ka tona sem hi szi, s az óta sem bi zo nyult az ál lí tás
igaz nak. Ak kor hát?

Néz zük Ka tona öt „aka dá lyát”, ame lyek sze rinte el -
le he tet le ní tik a drá mai mû vé sze tet Ma gyar or szá gon.

Az elsô a „the at rum nem léte”. Per sze Ka tona sem
ál ta lá ban hi á nyolta a „the at ru mot”, hi szen né met
nyel ven Kot ze bue-t ját szó tár su la tok és szín ház épü -
le tek már ak kor is vol tak „doszt”. Nem. Ka tona a ma -
gyar nyel ven, ma gas mû vé szi szín vo na lon, ál landó
tár su lat tal, pal lé ro zott pub li kum nak ját szót – a ma -
gyar nem zeti kul tu rá ló dás ügyét elôre vivô „the at ru -
mot” hi á nyolja. Nos, az óta van Nem zeti Szín há zunk

– ép pen mos ta ná ban ké szült el, alig száz nyolc van év -
vel a sür getô igény meg je le nése után. Azt nem tu -
dom, Ka tona mit szólna hozzá, min den esetre nem
kel lene a SZÍN HÁZ címû szak mai fo lyó i rat szak mai
ol va só tá bo rá hoz tar toz nia, hogy is merje az épü letrôl
és a lét re jöt té nek mi ként jérôl dúló po lé mi á kat. Azok,
akik a „mind egy mi lyen, de leg alább meg van” ál lás -
pont ját kép vi se lik Nem zeti-ügy ben, pont ezt mond -
ják: „még min dig ott tar ta nánk, ahol Ka tona ko rá -
ban. Ezért kel lett át hágni min dent, ami át hág ha-
tat lan.” Per sze ezt az érv rend szert nem ér dekli pél -
dául az, hogy a po li ti kai ér de kek rek lám kam pá nyá ból
egy szer s min den korra ki ke rülô épü let és a benne
dol gozó tár su lat ho gyan küzd egyre sú lyo sabb prob -
lé mák kal ép pen a lét re jö ve tel mi ként jébôl fa ka dóan.
S azt sem, hogy ép pen ezen „mi ként” ál tal te le pí tett
„ta po só ak nák” ho gyan ne he zí tik a Ka tona ál tal óhaj -
tott cé lok felé hal adást. A többi szín ház pe dig, amely
a Nem ze ti nél lé nye ge sen rosszabb kö rül mé nyek kö -
zött van, s még rossz ab bak kö zött lesz, nyil ván a leg -
ke vésbé sem érzi ak tu á lis nak Ka tona cik két, mond -
ván: nem a meg te rem tés, ha nem a meg ma ra dás
kér dé sé nek nap jait él jük. Egy szó val, ked ves Ka tona
Jó zsef, ré mes, ha nincs „the at rum”, de ha van, ak kor
er re felé „így” van. Vagy ahogy a dol go zat elsô ado má -
ja ként ép pen Ön fo gal maz: „ha jót nem ír hatsz, a
rosszal el ma rad hatsz!” És ak kor ezt a gon do la tot tes -
sék át ül tetni szinte min denre az az óta el telt száz -
nyolc van hat év ben.

A má so dik aka dály: a „nem zeti di cse ke dés”. Re mé -
lem így, a szerzô ál tal le írt mó don, elsô hal lásra is ért -
hetô, mert mai ko runk ban ak tu a li tá sá nak mé lyebb
elem zé sébe bele kez deni sem me rek – fé le lembôl.
Ahogy Bar tók sze rint a zene lé nyege a kont ra punkt,
úgy a drá mai mû vé szet lé nyege a konf lik tus. A konf -
lik tus pe dig egy más sal el len té tes ér de kek, szán dé kok,
cé lok, hi tek stb. kö zötti va lami, úgy, hogy mind egyi -
ket meg ér teni tö rek szünk, és nem azon nal meg sem -
mi sí teni, mert úgy a konf lik tus ki sem ala kul hat, s ér -
te lem sze rûen drá mai mû al ko tás sem lesz.

Har ma dik aka dály a „nyom ta tás beli szük ség”. No
eh hez iga zán drá ma í ró nak kel lene len nem, hogy
au ten ti kus le gyen a mai áll apo tok kal való össze ve tés.
Még is azt hi szem: ma nap ság meg je le nik nyom ta tás -
ban az, ami ki csit is ér té kes. Ki ad ják a Nyílt Fó rum
fü ze te i ben vagy ép pen a SZÍN HÁZ címû fo lyó i rat
mel lék le te ként. Vagy má sutt. Késôbb könyv ben, de
ki ad ják. Hogy ol vas sák-e az így meg je lent mû ve ket –
az már más kér dés. Ta lán igen. Min den esetre a
nyom ta tás kör nyé kén bi zo nyo san ér zé kel hetô a ja vu -
lás, s ez már a XX. szá zad ele jén be kö vet ke zett. Csak -
hogy va la hogy még sem bi zo nyult sti mu lá ló nak.
Nem gon do lom, hogy a könnyebb meg je le nés so ka -

Valló Péter

Utó szó
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kat a drá mai írás mû vé szet felé „ta szaj tott” volna.
De errôl tény leg egy igazi drá ma í rót kell meg kér -
dezni. Hi szen – ahogy Ka to ná nál is – pénzrôl, pél -
dány szám ról, is mert ségrôl, eg zisz ten ci á ról és meg -
be csült ségrôl egy szerre van szó. S a vá la szo kat csak ô
tudja. Az igazi drá ma író, aki erre az egy lapra föl tet -
te... Sze gény!

A ne gye dik aka dály a „cen zúra”. Eb ben még a
nyom ta tás beli ja vu lás nál is jobb lett a hely zet. Ha csak
nem szá mít juk cen zú rá nak vagy „belsô cen zú rá nak”
azo kat a meg fon to lá so kat, ame lye ket ma egy színre
ke rülni akaró szerzô meg ke rülni nem tud. Úgyis
mint: nem írok sok sze replôset, mert nem ad ják elô,
nem írok sok hely szín eset, mert az drága, és ak kor se
ad ják elô. Nem írok fi a ta lok ról, mert az ki oszt ha tat -
lan, és nem írok öre gek nek, mert azok már ki hal tak.
Nem érin tem a né pies–ur bá nus, a job bos–ba los, a pes-
ti–vi déki, a ta nult–mû ve let len stb., stb. el len tét pá ro -
kat, mert eze ket majd nem meri a szín ház be vál lalni,
ugyan is rá zó sak, és ma úgyis annyira bi zony ta lan és
ké nyes min den. Nem írok sem mirôl, ami meg osztó,
nem írok a múlt ról ép pen ezért, és nem írok a má ról,
szin tén ugyan ilyen ok ból. A má ról amúgy sem írok,
mert mit is ír jak, mi kor min den szét fo lyik. Nem írok
a nem zetrôl, a nem zet ön ér té ke lé sérôl, nem írok a
pol gá rok ideg- és lel ki áll apo tá ról, mert ez mind-mind
hozzá csap en gem vagy itt, vagy ott va la mi hez, ami hez
pe dig nem is sze ret nék tar tozni. És így to vább. Olyan
ez, mint Fi garo hí res mo no lóg já nak a cen zú rá val fog -
lal kozó ré sze. De cen zúra hál’ is ten nek nincs.

Az utolsó aka dály a „re cen zió”. Hogy az sincs. Ami
van he lyette, az nem olyan, mint az igazi kri tika: nem
elômoz dí tás, ha nem sza tíra, ame lyet a ne ve let len ség

vagy az irigy ség szül. Té ve dés ne es sék, ezt nem én
írom, ha nem Ka tona. Szín ház ren dezô va gyok, a sa ját
szak mám ról írot ta kat, ha kri tika, ha sza tíra, né mi leg
is me rem. A meg ren de zett szín da rab elemzô mél ta -
tása több nyire ugya ne zen írá sok rö vidke be ve zetôje -
ként sze re pel, kó da ként pe dig a szí né szek kap nak hi -
de get-me le get. Ál ta lá ban sok kal oko sabb nem lesz
tôle az em ber. Nyil ván a drá ma író sem. De azért oly -
kor-oly kor meg je le nik va lami, ami el gon dol kod tat,
ami eset leg „to vább lök dösi” az érin tet tet. Gon do lom,
az írók is így érez het nek. De az két ség te len, hogy az
el mé leti szín házi te vé keny ség, a szín ház mû vé szet
egé szé vel pár hu za mo san, a rend szer vál tás óta fo lya -
ma to san egy új, szá munkra ked vezôtle nebb po zí ció
felé ha lad. Ezt meg a kri ti ku sok nak kel lene meg írni.
Egy sze rûb ben: az egész egyre ke vésbé fon tos. An nak
is, aki ké szíti, an nak is, aki bí rálja, an nak is, aki nézi,
an nak is, aki néz hetné, de nem nézi, vé gül an nak is,
aki fönn tartja – vagy le het, hogy ôket kel lett volna az
elsô he lyen em lí teni?

Ka tona egész mûve: a si lány eg zisz ten ci á lis kö rül -
mé nyek, a sárba, porba ra gadt ját szó he lyek, mál la -
dozó épü le tek, a sa ját kul tu rá lis iden ti tá sára rosszul
ké nyes tár sa da lom, a meg csö mör lött, hi tet len, a mû -
vé szet iránt kö zö nyös em be rek és az er köl csi leg,
anya gi lag, szak ma i lag le zül lött szín ház mû vé szek, ki -
csit to vább gon dolva: az el hall gató drá ma í rók, zene -
szerzôk, ecse tet le tevô festôk, vég leg be re kedô szí né -
szek és éne ke sek, a ki múlni ké szülô kul túra apo  ka-
lip ti kus képe. S ha ar ra felé ha lad min den, amint az a
cikk írás nap ja i ban ér zé kel hetô, a ma gam fajta em ber
szo rongva arra gon dol: ne hogy ebbôl a ször nyû lá to -
más ból is újra való ság le gyen!
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And reas Ho moki
2002 óta fôren dezô, 2003-tól in ten dáns a ber lini Ko -
mis che Oper ben. A mes ter sé get 1987 és 1993 kö zött
ta nulta a Kölni Opera já ték mes te re ként és mint
Harry Kup fer asszisz tense. 1992-ben tûnt fel Az ár -
nyék nél küli asszony meg ren de zé sé vel Genf ben. Az -
óta több ször ren de zett Mün chen ben és Pá rizs ban, de
dol go zott olyan vá ro sok ban is, mint Amsz ter dam,
Bar  ce lona, Bá zel, Drezda, Es sen, Ham burg, Lip cse
és To kió.

Jossi Wi e ler 
a Tel Aviv-i Egye te men ta nult, elsô ren de zé seit az iz -
ra eli Ha bima Nem zeti Szín ház ban ab szol válta. Eu ró -
pá ban elôször pró zai ren dezôként vált is mertté. 1994
óta ope rát is ren dez, szo ros együtt mû kö dés ben Ser -
gio Mo ra bito dra ma turg gal és Anna Vi eb rock dísz let -
ter vezôvel. E csa pat mun káit több ször vá lasz tot ták
„Az év ren de zé sévé”, így a Salz burgi Ün nepi Já té ko -
kon színre ál lí tott Ari adne Na xosz szi ge tén-t és a
Stutt garti Sta at so per ben ren  de  zett Dok tor Fa us tot is.
Stutt gart hoz kötôdnek Wi e ler leg je lentôsebb mun -
kái, ame lyek spekt ruma Hän del Al ci ná já tól Bel lini
Nor má ján át egé szen Schön berg Mó zes és Áronjáig
ter jed.

Tat jana Gür baca 
a ber lini Hanns Eis ler Zene mû vé szeti Fôis ko lán ta -
nult, majd részt vett Ruth Berg haus és Pe ter Kon -
witschny mes ter kur zu sain, il letve szín padi mun ká i -
ban. 1998–2001 kö zött ren dezôasszisz tens volt a
Grazi Opera ház ban. Az óta sza bad fog lal ko zású. Az
el múlt évad ban nagy si ker rel ren dezte töb bek kö zött
Jo seph Mar tin Kraus Szo li mánját és Mo zart Zaïdéjét
Lu zern ben, va la mint Phi lippe Her sant Fe kete ba rátjá -
nak ôsbe mu ta tó ját Lip csé ben.

Ka ro line Gru ber 
ta nít a Ber lini Mû vé szeti Egye te men. Az el múlt sze -
zon ban Puc cini Lidércekjé vel de bü tált a bé csi Sta at s-
o per ben. To vábbi fon tos ren de zé sek kel je lent ke zett a
ham burgi Sta at so per ben, a drez dai Sem pe ro per ben
és a Kölni Ope rá ban. Gru ber a Bé csi Egye te men ta -
nult, késôbb Götz Fri ed rich, Achim Fre yer és Pe ter
Za dek asszisz ten se ként dol go zott, va la mint a Kas seli
Sta atst he a ter fôren dezôje volt.

Kirs ten Harms
2004 óta a ber lini De uts che Oper in ten dánsa. 1995
és 2003 kö zött a Ki eli Ope rát ve zette, ahol egye bek
mel lett Wag ner A ni be lung gyû rûje tet ra ló gi á ját ren -
dezte nagy si ker rel. Ta nul má nyait Ham burg ban vé -
gezte, a Zene- és Szín ház mû vé szeti Fôis ko lán. Ren -
dezôként 1982-ben de bü tált Bra unsch we ig ben.
2006 ôszén elsô ber lini ren de zé se ként Al berto Fran -
chetti Ger ma ni áját ál lí totta színre.

Step han Mösch – Alb recht Thi e mann

A mû je len va ló sága
B E  S Z É L  G E  T É S  A Z  O P E  R A  R E N  D E  Z É S R Ô L  

mi óta van pro fesszi o ná lis ren de zés az ope rá ban (te hát vagy száz éve) – el len ér zé se ket pro vo kál. 
Jür gen Feh ling és Wi e land Wag ner szín padi mun káit ép púgy tá mad ták, mint aho gyan késôbb Götz

Fri ed rich és Ruth Berg haus ren de zé sei el len ha da koz tak. Min dez nem új don ság. Ami a vi tát mos tan ság 
a kö zön ség és a kri ti ku sok kö ré ben, de az éne ke sek és a ze né szek kö zött is szítja, az nem a leg ma ga sabb
szín vo nalú ope ra ren de zés sel és an nak mes te re i vel szem beni elvi bi zal mat lan ság. Ha nem sok kal in kább 
a fi a ta labb ge ne rá ció ki vál totta rossz kedv; a zene nem ki elé gítô is me rete, ego má nia, gyám ko dás a mû és 
a kö zön ség fel ett, hi ányzó mes ter ség beli tu dás – szól nak a vá dak. És eze ket nem az ókon zer va tí vok han -
goz tat ják (az éne ke sek kö zött is van ilyen!), ha nem olyan mû vé szek, akik Pat rice Ché reau, Pe ter Kon -
witschny, Harry Kup fer ren de zé se i ben öröm mel részt vál lal tak. Vagy olyan nézôk, akik e ne ves ren dezôk
mun ká i val na gyon is elé ge det tek vol tak. Va jon az ope ra ren de zés utat té vesz tett, mi u tán pol gár puk kasztó
ref le xei ki ful lad tak? Az ön ké nyes ség ter pesz ke dik el? Úr rá lett a di let tan tiz mus? Gör csössé vált az ak tu a li -
zá lás? Avagy épp most kezdi az opera is mét meg újí tani, a jövô szá mára meg edzeni ön ma gát, mû al ko tás jel -
le gét újon nan meg ha tá rozni? Öt élen járó ren dezôt hív tunk ke rek asz tal-be szél ge tésre. Öt vér mér sék let, az
esz té tika öt útja, a ta pasz ta lat öt ho ri zontja. És egy da rabka ok nyo mo zás.
A be szél ge tés részt vevôi: Ka ro line Gru ber, Tat jana Gür baca, Kirs ten Harms, And reas Ho moki, Jossi Wi e ler.

Megjelent az Opernwelt címû folyóirat 2006-os évkönyvében.

A
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OPERN WELT Az úgy ne ve zett mû velt pol gár ság eró zi ó ját
könnyen meg le het ra gadni két adat tal. Egy 1958-as vizs -
gá lat sze rint a né met or szági opera lá to ga tók 58 szá za -
léka ak kor öt ve né ves nél fi a ta labb volt. 2005-ben ugya nez
a cso port már csak a 26 szá za lé kot érte el. Ami ve lük
együtt el tû nik, az a köz meg egye zés ar ról, hogy kul tu rá li -
san mi fon tos, mit kell is merni. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
mit je lent újon nan el me sélni a régi tör té ne te ket?

AND REAS HO MOKI Az opera szín pa do kon ját szott
leg több mû a szín ház olyan tör té nelmi for máit kép vi -
seli, ame lyek szá munkra ma már ide ge nek. Erre re a -
gál nunk kell, ezért me sél jük el a tör té ne te ket más -
ként, mint ahogy a ren dezôi uta sí tá sok ban áll.
Min den nem ze dék kel vál to zik az esz té tika, a fi a ta lab -
bak azt mond ják: „Ezt már nem hi szem el.” Így az -
után a da ra bok egyre újabb for má kat öl te nek. A lé -
nyeg, hogy iz gal mas szín ház jöj jön létre. Mi nél
na gyobb lesz a tá vol ság a mû vek és kö zöt tünk, an nál
el ke rül he tet le nebb ez a fo lya mat. Ami kor kö ze lí tek
egy ope rá hoz, ez tisz tán szem élyes ta lál ko zás. Olyan
elôadást kí sér lek meg lét re hozni, amelyrôl azt gon do -
lom, en gem le bi lin cselne. Ter mé sze te sen köz ben re -
mény ke dem, hogy ez zel má sok is így lesz nek. Hogy
füg get len sé ge met – amennyire csak le het – megôriz -
zem, nem né zem meg olyan ope rák elôadá sait, ame -
lye ken ép pen dol go zom.

JOSSI WI E LER Ren dezôként én a mû je len va ló sá gát
ke re sem. Ez az igény per sze már a da ra bok ke let ke -
zé se kor is lé te zett, még ha a kö zön ség egy ré sze ezt
ma már nem tudja is. Sem Schil ler, sem Verdi nem
a spa nyol ink vi zí ci ó ról, ha nem sa ját ko ruk sza bad -
ság fo gal má ról akar tak szólni a Don Car losszal. Ma -
nap ság oly kor té ve sek az el vá rá sok, és a mû höz való
hû sé get is félre ér tik. Egy mû vet csak úgy tu dunk
meg ren dezni, aho gyan mi ma gunk he lyes nek gon -
dol juk, vagy is: ki sa gyunk ban a mû vé szetrôl al ko tott
mai fel fo gá sunk kal és az olyan esz kö zök iránti ér zé -
keny ség gel, ame lyek kel az adott mû még ma is ér vé -
nye sen me sél hetô el.

TAT JANA GÜR BACA Egy ál ta lán nem hi szem, hogy
az úgy ne ve zett rend sze res szín ház já rók min dig a
leg jobb kö zön sé get je len tik. A leg jobb kö zön ség az,
ame lyik nyi tott aggyal és szív vel jön a szín házba, meg
akar ott va la mit ta pasz talni, és át adja ma gát an nak,
ami reá vár.

KA RO LINE GRU BER Én ko moly el lent mon dást lá tok
a kom po nis ták szán déka és a nézôk el vá rá sai kö zött.
Mi, ren dezôk hossza san fog lal ko zunk egy-egy da rab -
bal és an nak hát te ré vel. Így auto ma ti ku san elônyre
te szünk szert a kö zön ség gel szem ben. Ami kor az tán
kö zön ség ta lál ko zó kon a zene szerzôk po li ti kai és tár -
sa dalmi szán dé ka i ról esik szó, va la mint ar ról, hogy
ezek mi lyen sze re pet ját szot tak a ren dezôi kon cep ci -
ó ban, sok nézô szá mára min dez kí na iul hang zik. Így
ke let kez nek az után az olyan íté le tek, hogy „Sze gény
Mo zart!”, meg hogy „Verdi fo rogna a sír já ban!”. Én
ezt vesz élyes nek tar tom. És ugya ne zért nem lá tom
ér tel mét an nak sem, hogy túl so kat fog lal koz zam a
kö zön ség gel, és hogy ál lan dóan azt kér dez zem ma -
gam tól: „Ho gyan cso ma gol jam ezt be, hogy min den -
ki meg értse?” A szín padi munka nagy mér ték ben a
ren dezôk szem élyes tör té ne tét is tük rözi. Én pél dául

a pop ze nén nôttem fel, ope rát elôször ti zen ki lenc
éve  sen lát tam, kö szönô vi szony ban sem vol tam a
mû  faj jal. A meg kö ze lí tés elsô lé pése szá momra min -
dig az, hogy a régi tör té ne te ket úgy me sél jem el ma -
gam nak, hogy va la mit tud jak is kez deni ve lük. Min d -
ez ta lán ne he zen ért hetô az idôsebb nem ze dék
szá mára, amely a po pot és a ko moly ze nét nem tartja
egy más sal össze egyez tet hetônek. Más felôl vi szont
azt sem vi tatja senki, hogy pél dául a Hän del-ope rák
lé nye gé hez hozzá tar to zik a bul vár szín ház.

OW De hát a kér dés: ho gyan le het a nézôknek át adni egy
ön ma gá ban véve is szélsôsé ge sen he te ro gén és igé nyes
mû al ko tást? Sok ren de zés a tör té nelmi dara bo kat alap -
anyag nak te kinti, ame lyet kom men tálni kell. A re cep ció
a ren de zés rész évé vá lik. Ez sok ta pasz talt opera lá to ga tó -
nak is prob lé mát okoz. A fi a tal kö zön ség vi szont, amely
még a tör té ne tet sem is meri, vég képp nem tud lé pést tar -
tani az ilyen fajta dif fe ren ci á lás sal. Mit je lent min den nek
fé nyé ben a mû azo nos ság?

GÜR BACA Min den elôadás in terp re tá ció is egy ben.
„Sem le ges” el be szé lés ép poly ke véssé lé te zik, mint
az adott da rab egy az egy ben való át adása. Té ve dés
azt hinni, hogy a ha gyo má nyos kül sejû ren de zé sek
nem in terp re tá ciók. Olyan kor a nézô fe jé ben zaj lik az
in terp re tá ció in terp re tá lása. Aho gyan a köny ve ket is
ala kít ják-meg szû rik az ol va sóik. Vé gül is épp annyi
vé le mény lesz, ahány nézô.

OW Ro man In gar den len gyel fe no me no ló gus a par ti tú rát,
il letve a mû vet a „le hetôsé gek te ré nek” ne vezte. Más  felôl
ma ka csul tartja ma gát az ope rá ban a Car men-szind -
róma; van nak da ra bok, ame lyekrôl már a szín házi por -
tás is tudni véli, ho gyan kell ôket „va ló já ban” ját szani.
Mi ként vi sel ked jék eb ben az erôtér ben a ren dezô? Kö te -
les-e min den igényt ki szol gálni?

HO MOKI A ren dezô elônyt él vez, és ezál tal fe lelôssé -
get is vi sel. A kö zön ség nek joga van ah hoz, hogy meg  -
ra gadó él mény ben ré sze sül jön. Ha a ren de zés csak
kom men tár, az sze rin tem ke vés. A szín ház nak ér -
zéki és köz vet len mó don kell ér té ke ket köz ve tí te nie.
Di dak ti kus nak pe dig vég képp nem sza bad len nünk.
En gem az is min dig za var, ami kor egy-egy elôadás
ér tet len fo gad ta tá sá ért a kö zön ség ál lí tó lag hi á nyos
mû velt sé gét te szik fe lelôssé. Épp el len kezôleg: én
olyan, nyi tott kö zön sé get kí vá nok ma gam nak, ame -
lyet nem visz félre az elôkép zett sége.

GÜR BACA A leg több da rab nem olyan egy ér telmû
vagy komp lett, mint azt sok nézô gon dolja. Ez ép p -
úgy igaz a Hoff mann me sé ire, mint Mo zart Zaïdéjára
vagy Puc cini Tu ran dot jára, sôt még a Trisz tán és Izol -
dára is. Min den ren de zés nél föl me rül a kér dés:
mi lyen nyel ven éne kel jék? Me lyik vál to za tot? Pár be -
szé dek kel vagy re ci ta ti vók kal? A pár be szé dek mely
pas szu sait? Dön té se ket kell hoz nunk, és dön té se ink -
kel ne künk is for mál nunk kell a dara bo kat.

HARMS A mû azo nos ság tör té nel mi e sítô ka te gó ria.
Mo zart ide jé ben egy ál ta lán nem így gon dol kod tak.
Az ope rá kat csak késôbb kezd ték zárt mû al ko tás ként
meg ter vezni. Vagy is az azo nos ság kü lön bözô fo gal -
ma i val van dol gunk. Ami a kö zön ségre is ér vé nyes.
Ez az egyik szem pont. A má sik, hogy a nézôk gyak -
ran csa ló dott sze rel me sek. Sze re tett ope rá juk tól olyas -
mit vár nak el, amit ôk ma guk agyal tak ki róla. Azt hi -
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szik, van nak bi zo nyos esz té ti kai jo gaik. És ha az el vá rá saik ki elé gí tet le -
nek ma rad nak, he ve sen és ir ra ci o ná li san re a gál nak.

OW A ren dezôk fi a tal nem ze dé két az zal vá dol ják, hogy kon cep ci ó ju kat a da -
rab elé he lye zik, vagy is hogy a ren de zés a mû vet a sa ját, más mi lyen mon dan -
dó jára hasz nálja fel. Esze rint a ren dezôk félre is mert írók. Nem kel lene in kább
sa ját dara bo kat ír niuk? És ha erre nem ké pe sek, nem kel lene-e leg alább vál -
lal niuk, hogy a mû vet alap anyag nak te kin tik? Gé rard Mor tier ösz tö nözte az
ilyen pró bál ko zá so kat Mo zart és Verdi ese té ben. Ezek a da ra bok te hát már
nem a kom po nis tá tól szár maz tak, ha nem a kom po nis tá ról szól tak.

GRU BER Min dig iz gal mas do log új össze füg gé se ket te rem teni. Ilyen kor
az ere deti mû vekrôl is so kat meg tu dunk. A Ber lini Mû vé szeti Egye tem
ál ta lam ta ní tott ének sza kos hall ga tó i val együtt so kat kí sér le te zünk da -
rab rész le tekbôl újon nan össze ál lí tott kol lá zsok kal.

HARMS Szá momra az a fon tos,
hogy el jus sak a mû lé nye géig. És
hogy az igaz ság ke re sé sé nek út ján
ma gam mö gött hagy jam a kli sé -
ket. Már az zal is va lami új ke let ke -
zik, hogy az em ber is mét ko mo -
lyan át adja ma gát egy da rab nak.

HO MOKI Én ki hí vás nak ér zem,
hogy vál lal jam a mû vek adott for -
má ját, föl téve, hogy ez a forma lé -
te zik. A jó ren de zés mes ter ség -
beli és kon cep ci o ná lis esz kö zei
le hetôvé te szik, hogy a mû vet

1. 2.

3. 4.
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anél kül is ér zé ke nyen ke zel jük,
hogy bele nyúl nánk. Wal ter Fel -
sens tein, akit ma nap ság szí ve sen
em le get nek pél da ként a mû iránti
hû ségre, ná lunk sok kal masszí -
vab ban nyúlt bele a da ra bokba, ha
egy je le net el lent mon dott na tu ra -
lisz ti kus el kép ze lé se i nek. Csak
senki nem vette észre rög tön. Fû
alatt tör tént. Mi eb ben ma sok kal
nyíl tab bak va gyunk. Ha Don Gi o -
vanni-elôadá sunk ren dezôje, Pe -
ter Kon witschny Don Ot ta viót az

ári ája kellôs kö ze pén egy sze rûen lel öveti, ak kor ezt a be a vat ko zást nem
le het nem ész re venni, lét jo go sult sá gát pe dig csak is a meggyôzô ren dezôi
kon cep ció iga zol hatja.

OW Az ilyen meg sza kí tá sok esz té ti kai ho zama na gyon is vi tat ható. Ma rad -
junk pél dánk kal a ber lini Ko mis che Oper nél. Ha a Così fan tutte be fe je zése
elôtt két perc cel Don Al fonso a ri val dá hoz lép, és így szól: „Egy pil la nat, most
el vesz tet tem a fo na lat. Tu laj don kép pen ki há za so dik össze ki vel?”, úgy a kö -
zön ség gel foly ta tott szó beli kom mu ni ká ció fö lös le ges. Aki há rom óra után még
min dig nem érti, mirôl van szó, az zal a föl emelt mu ta tó ujj sem fogja meg ér -
tetni. A kö zön ség má sik ré sze pe dig azt érzi, hü lyé nek né zik.

WI E LER Nem lát tam az elôadást, de ne kem úgy tû nik, ez olyan ren dezôi
kom men tár, amely az adott idôpont ban már egy ál ta lán nem ér de kes, ki -
véve, ha az egész ren de zés arra fut ki, hogy a zûr za vart mu tassa fel úgy,

1. Dallapiccola A fogoly 
címû operája Tatjana Gürbaca
rendezésében 
(Volksoper, Bécs) 
f o t ó :  V o l k s o p e r  W i e n

2. Puccini Lidércek címû
operája Karoline Gruber
rendezésében 
(Wiener Staatsoper) 
W i e n e r  S t a a t s o p e r  G m b H /

A x e l  Z e i n i n g e r  f e l v é t e l e

3. Bellini Normája 
Jossi Wieler és Sergio
Morabito rendezésében
(Staatsoper, Stuttgart) 
A . T .  S c h a e f e r  f e l v é t e l e

4. Franchetti Germania címû
operája Kirsten Harms
rendezésében 
(Deutsche Oper, Berlin)
B a r b a r a  A u m ü l l e r  f e l v é t e l e
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hogy e kér dés tény leg a le vegôben lóg jon. Az én meg -
lá tá som sze rint azon ban a Così fan tutte a zûr za var
egé szen más faj tá i ról szól. Ta lán ál ta lá no san úgy
mond hat juk: a ren dezôi kom men tár és a va lódi in -
terp re tá ció lé nyegi kü lön bözôsé gérôl van szó. A mû -
vek erôtel je sen el len áll nak, amit egy szerre sza bad sá -
gunk és fel ada tunk vál lalni. Ha tény leg úgy gon  -
dol juk, a kom po nista a sa ját esz kö zein be lül nem fo -
gal maz ha tott meg egy bi zo nyos mon dan dót, ak kor
errôl a for rá sok ta nul má nyo zá sá val is pon to san meg
kell gyôzôdnünk. Be szél nünk kell errôl a kar mes ter -
rel is. Min de zek gyak ran na gyon hosszú vi ták, ame -
lyek min den ol dal ról ala pos elôké szü le tet kö ve tel nek.

OW Épp ezt a föl ké szült sé get vi tat ják el a fi a tal ren -
dezôktôl. Nem a Ruth Berg ha u sok, Götz Fri ed ri chek,
Pe ter Kon witschnyk és Hans Ne u en fel sek ge ne rá ci ó já ról
be szé lünk most. Ôk kôke mé nyen ele mez tek, és pe dig a ze -
nét is, még ha en nek szín padi ered mé nye néha tu da tos
kont raszt ban állt is a hang zás sal. Te hát nem ró luk, ha -
nem a ná luk fi a ta lab bak ról van szó. Harry Kup fer ez zel
össze füg gés ben nem rég azt mondta: a ren dezôi „fel fú vó -
dá sok” ér dek te le nek. Pe ter Stein ha son ló képp nyi lat ko -
zott: hi bá dzik a mes ter ség beli tu dás és a par ti túra is me -
rete, túl súlyba ke rült a fe lü le tes spon ta ne i tás, di let tan -
tiz mus és ma ga mu to ga tás.

HARMS A ren de zés olyan fejlôdé sen ment ke resz tül
az el múlt har minc év ben, mint an nak elôtte soha.
Ön álló mû vé szetté lett, amely soha nem is mert sok -
ré tû sé get mu tat fel. A kép zés ki váló, és az összes
zene mû vé szeti felsôok ta tási in téz mény ben tu do má -
nyo san is meg ala po zott. Az idôs nem ze dék szem re -
há nyása egy sze rûen ab szurd. Ki ok tat ják a fi a tal ren -
dezôket csak azért, mert már nem ér tik a nyel vü ket.
Nem le het, hogy az öre gek na gyot hal la nak?

OW El le nál lás ta pasz tal ható a ze né szek ré szérôl is. Még
az olyan, nyi tott gon dol ko dású kar mes ter is, mint Hans
Swa rowsky, azt ta ní totta, hogy a mû mint olyan csak a
par ti tú rá ban lé te zik. Jo han nes Brahms tól Hel muth Ril -
lin gig szám ta lan mu zsi kus nyi lat ko zott ugyan így. Emö -
gött az az el kép ze lés áll, hogy a meg szó lal tató mû vész -
nek min den hang je gyet, min den apró rész le tet ko mo lyan
kell ven nie és át kell él nie. E fel fo gás sze rint a „mû” kvázi
el ér he tet len cél ma rad. A hozzá ve zetô út éve ket vesz

igénybe, vagy akár egy egész ze né szé le tet is. Min dez üt -
kö zik az itt már több ször em lí tett ren dezôi meg kö ze lí tés -
sel: az én köz pon tú ság gal.

WI E LER Ha egy in terp re tá ció nem hat a nézô ér zé ke -
ire, ha csak ma ga mu to ga tás, ame lyet a szé le sebb kö -
zön ség nem ért, ak kor az az in terp re tá ció nem si ke -
rült. For dítva: ha va la mit jól meg ér zé kítve mon da nak
el, ak kor azt el is fo gad ják, akár mi lyen szo kat lan vagy
ide gen. Per sze ez néha el tart egy ideig… Ugyan ak kor
új ból és új ból em lé kez tet nünk kell: a ze nés szín ház
min dig a szín ház ból, és soha nem csak a ze nébôl in -
dul ki. A kö zön ség nek vi szont gyak ran egy bi zo nyos
hang zás van a fü lé ben. Van nak, akik is me rik egy
opera több elôadá sát is. So kan ki zá ró lag csak han go -
kat sze ret né nek hal lani, és egy ál ta lán nem akar ják ér -
zé ki leg át élni a szín ház egé szét. Más ként szólva: a
zene ipar el te rel min ket a szín ház tól. Ez pe dig vesz é -
lyes. Vissza kell hó dí ta nunk a ze nés szín há zat a szín -
ház szá mára.

GRU BER A ren dezô én köz pon tú sága és a mû át élése
nem zárja ki egy mást, ha nem kéz a kéz ben jár. Ez
hosszú és fon tos fo lya mat.

GÜR BACA Hogyne. Min da mel lett fon tos nak tar tom
az egyéni meg kö ze lí tést. Mi ért kell ma ezt vagy azt a
da ra bot elôadni, és mi ért ép pen az én ren de zé sem -
ben? A kö zön ség na gyon gyor san meg érzi, ha ezek
az alap vetô kér dé sek tisz tá zat la nok, és ha a ren dezô
egy sze rûen a múltra vagy a tra dí ci óra ha gyat ko zik.
Ilyen kor hi ány zik a belsô szük ség szerû ség. Csak ha
ma gunk is iz zunk egy mû ért, tu dunk érette má so kat
lángra lob ban tani.

WI E LER Ha mis az az el vá rás, hogy az örök ké va ló ság -
nak dol goz zunk. A szín ház min dig a pil la nat nak és a
je len nek al kot. A ze nés szín ház élô mû vé szeti forma.
Ezért is okoz hat gon dot, ha egyes ren de zé sek húsz
évig mû so ron ma rad nak.

OW Min den kép pen prob le ma ti kus ma rad az az el kép ze -
lés, ame lyet a kom po nista a ze nei szubsz tan ci á ban vég -
le ge sen le rög zí tett. Va jon a Fi garo há zas sága presto-da -
rab-e, vagy sem (mint Ni ko laus Har non co urt ál lítja)?
Még  sem sö pör het jük le az asz tal ról azt a vá dat, hogy egyre
több ren de zés tu do mást sem vesz a par ti tú rá ról mint egy
in teg ráns ér telmi össze füg gés al ko tó ré szérôl. Egyre ke vés -

Csajkovszkij
Anyeginje 
Andreas Homoki
rendezésében
(Komische Oper,
Berlin)
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bé ve szik te kin tetbe az esz té ti kai tár gyat mint egé szet.
Hi á nyoz nak a róla való is me re tek, és hi ány zik a kész ség,
hogy ezt a tár gyat egy ál ta lán a maga komp le xi tá sá ban
ra gad juk meg. Ca lixto Bi e ito a min ta pél dája an nak a
ten den ci á nak, amely csak a cse lek ményt ren dezi, ér tel -
mezi vagy ak tu a li zálja.

HO MOKI Bi e ito fel tét le nül hû a szö veg hez! Sem az
éne  kelt szö ve get nem vál toz tatja meg, sem a ze né -
hez nem nyúl hozzá. Az én el vem: min dent sza bad,
ami mû kö dik.

OW Le het lát szó lag érin tet le nül hagyni egy par ti tú rát, és
még is el lene dol gozni, amennyi ben fi gyel men kí vül hagy -
juk. Bi e ito egy ál ta lán nem vesz tu do mást a vo nat ko zá -
sok par ti tú rába fog lalt szö ve dé kérôl, ami nek semmi köze
ah hoz, hogy a ren dezô tud-e kot tát ol vasni vagy sem.
Kez det ben Pat rice Ché reau sem tu dott kot tát ol vasni,
még is rend kí vül zene köz pon túan ren de zett. Adott eset -
ben te hát az is elég, ha va la ki nek pal lé ro zott és nyi tott a
füle. Ha vi szont egy ren dezô, mint Bi e ito, leg jobb eset ben
is csak a zene ki ne tiz mu sát vagy hang szín fe lü le tét ér zé -
keli, ak kor más, gyak ran fon to sabb dol gok el sik kad nak.
Hi szen a kom po nista szá mára egy-egy je le net meg ha tá -
ro zott tar talma, ér zelmi le fo lyása volt az ér de kes. Ze né -
jé vel az adott szö veg le het sé ges ol va sa ta i nak egy bi zo nyos
kö rét vonta meg. Ez az, ami az ope rát meg kü lön böz teti
a szín da rab tól, és ez az, amit az éne ke sek, de a nézôk is,
nor má lis eset ben „a mû”-nek érez nek.

HO MOKI A leg kon ven ci o ná li sabb ren de zé sek ben is
félre csúsz nak az ér zelmi fo lya ma tok, ha az elôadást
há rom hét alatt slam po san össze tá kol ják, de ilyen kor
senki sem iz gatja ma gát. Nem a ren dezôi szín ház
spe ci á lis prob lé mája ez. Az ér zelmi fo lya ma tok nak
egyéb ként sin csen kö te lezô kri té ri u muk. A ren dezôi
uta sí tá so kat meg le het való sí tani jól és rosszul. Ám
ha vál toz ta tunk raj tuk, an nak ala pos oka kell hogy le -
gyen. Ha pél dául le mon dok Che ru bino ka rosszé -
kérôl, ki kell he lyette ta lál nom va lami mást, ami leg -
alább annyira lo gi kus.

WI E LER A Fi garo jó példa. A cse léd szo bai szi tu á ció ré -
sze a mû nek. Ha ezt nem le het meggyôzôen meg va -
ló sí tani, in kább ne is csi nál juk meg a da ra bot. Ami a
ren dezôkkel szem beni ki fo gást il leti: én a pró zai
szín ház ból jö vök, így tu dom, hogy ott a ren dezô bi zo -
nyos ér te lem ben kom po nista is. Ép pen ezért a pró zai
szín ját szás ban is vál lalni kell a „par ti tú rát”, a da rab
hang zá sát, ha lo gi kus, a kö zön ség szá mára ért hetô
in terp re tá ciót aka runk kapni.

HARMS Ma rad junk még egy ki csit an nál a pil la nat -
nál, ami kor egy-egy szo kat lan ren de zés nyo mán ki tör
a düh. Ez a düh gyak ran az ön ref le xió hi á nyá ból fa -
kad. És ha már Bi e ito pél dá ját em lí tet tük: az ô Szök -
te tés a sze ráj ból-ér tel me zé sé ben a lá nyok, akik más kor
a „jók”, hir te len em be re ket kez de nek le mé szá rolni.
Most nem az az ér de kes, hogy ez mi lyen szín házi
esz kö zök kel va ló sul meg, ha nem hogy a kö zön ség el -
bi zony ta la no dik: alap vetô be rög zött sé ge in ket a fe jük
te te jére ál lí tot ták. Az ilyen fo lya ma tok pe dig fon to -
sak, mi vel vi lá gunk többé már nem a jó és a rossz ha -
gyo má nyos szké mái alap ján mû kö dik.

OW De va jon az ér té kek fel bo ru lása nem vált-e már
maga is ré gen kli sévé? Adorno a rossz ál ta lá nos ság ról be -
szélt. Ze ne i leg is pre cíz mû e lem zé sek he lyett iro dá kat, ak -

ta tás ká kat, mo bil te le fo no kat és ke res ke delmi ügy nö kö ket
lá tunk a szín pa don. Az örök prob lé má kat mu tat ják ne -
künk, akár van kö zük a da rab hoz, akár nincs: a kom mu -
ni ká ció, az el ma gá nyo so dás, a kör nye zet prob lé máit. És
mi vel nem ma guk ból a da ra bok ból ele mez ték ki ôket, cél -
juk ál ta lá nos – és így a szín házi mé di um ban is ér dek te -
len – ma rad. Hi ány zik az ér deklôdés a mû vek iránt?

GÜR BACA Mint min den ütt, a ren de zés ben is di va tok
hó dí ta nak. Egy ideig foly ton pi szo á rok vol tak a szín -
pa don, meg mo ni to rok. Aki az ilyen di va to kat haj ku -
rássza, ma gára ves sen, és ne cso dál koz zék, ha ne he -
zen ta lál majd rá a sa ját ren dezôi nyel vére.

HARMS Va ló ban van nak ren dezôk, akik ren del kez -
nek egy meg ha tá ro zott vi lág kép pel, és azt ve tí tik rá
min den da rabra. Bi e i tó nál ez több nyire a kup le ráj
vagy a sze re pek föl cse rélôdése. De ha lé tez nek is
ilyen kon cep ciók, ame lyek nek az adott da rab hoz
semmi kö zük, le kell szö gez nünk: az in terp re tá ció já -
ték tere több nyire na gyobb, mint gon dol nánk. Bré má -
ban egy szer a Sze relmi báj italt tra gé di a ként ren dez -
tem meg. Ezt a da ra bot több nyire bu gyu tá nak
gon dol juk, hisz min dig olyan „tral la lás” fa zonra iga -
zít ják. Pe dig tra gé di a ként ki tûnôen il lett a ze né hez.

OW A zene fi gyel men kí vül ha gyá sá nak vád ját nem
utolsó sor ban éne ke sek han goz tat ják a ren dezôkkel szem -
ben. És egy ál ta lán nem a ru gal mat lan, os toba vagy szí -
né szi leg te het ség te len éne ke sek. Kö zü lük so kan azt
mond ják: „Éve kig ma gam ban hor do zom egy sze rep ter -
hét, ma ga mévá te szem a sa já tos sá gait, meg pró bá lom
fel mérni ha tó su ga rát és azt össze han golni sa ját le hetôsé -
ge im mel. Na gyon pon tos és jó ren dezônek kell len nie an  -
nak, aki tény leg va lami újat akar ne kem mon dani.” Az
ilyen, jól fel ké szült éne ke sek az tán gyak ran csa ló dot tak
egy hosszú pró baidôszak vé gén, mi u tán meg kell való sí -
ta niuk va la mi lyen ren dezôi kon cep ciót, amely alig vesz
tu do mást a ze nei fi nom sá gok ról.

HO MOKI Az éne ke se ket ál ta lá ban elôadá sok után fi -
ze tik. A pró baidôsza kok szá mukra anya gi lag nem
von zóak. Így nem meg lepô az ilyen vé le ke dés.

WI E LER Én azért ezt nem sö pör ném le így. Itt ne -
künk, ren dezôknek is ma gunkba kell száll nunk. Jó
éne ke sek nél pon to san érez hetô, ha egy-egy ren dezôi
ja vas lat elu ta sí tása a mû vé sze tükbôl fa kad, és nem
ha mis ön vé de lembôl vagy hiú ság ból. Azon nal ész re -
venni, hogy hi ány zik belôlük a fel sza ba dult ság.
Ilyen kor meg kell ma gunk tól kér dezni, nem a ren -
de zés ben van-e a hiba. Mitôl nem iga zolja ez a pil la -
nat az ál ta lunk ki gon dolt in terp re tá ciót? A nagy mû -
vé szek több nyire igen nyi tot tak az olyan ér tel  me-
zé sek kel szem ben, ame lyek ön ma guk ban tény leg
kö vet ke ze te sek.

GRU BER A ze nés szín ház ak kor iz gal mas, ha együtt
ho zunk létre va la mit. Sok olyan éne kes sel ta lál koz -
tam, akit a ren de zés nem elé gí tett ki, és aki igé nyelte
volna, hogy részt ve hes sen a kon cep ció ki a la kí tá sá ban.
A szín házi mû kö dés ezt azon ban rend sze rint meg tor -
pe dózza. Az éne ke sek több nyire csak a pró bák ele jén
ér te sül nek a ren dezôi el gon do lás ról, ame lyet ek korra
már rész le te sen ki dol goz tak. Ez va ló ban fruszt ráló le -
het – egyéb ként a ren dezô szá mára is. Ezért kezd tem
el azt, hogy már két év vel a pro duk ció elôtt ta lál ko zom
az éne ke sek kel. Az én költ sé gemre, per sze. Egy ilyen
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ko rai esz me csere vagy egy sze rûen a meg is mer ke dés
lé nye ge sen be fo lyá sol hatja a kon cep ciót.

WI E LER A ze nétôl ide gen ren de zés ve szé lyét az zal le -
het el ke rülni, ha meg te remt jük ma gunk nak a fel té te -
le ket a da rab ko rai meg is me ré sére. Fon tos, hogy
min den munka társ részt vál lal jon a mû vé szi fe -
lelôsségbôl. Eh hez az éne ke se ken kí vül a kar mes ter
is hozzá tar to zik. Amennyi kér dést csak le het, elôre
kö zö sen tisz tázni kell. A fö lös le ges konf lik tu sok sok
ener giát emész te nek fel. A pró baidôszak ban ilyes -
mire már nem jut idô.

HO MOKI Vesz élyes do log azt hinni, hogy jól fel ké szí -
tett éne ke sek kel min den da rab há rom hét alatt színre
ál lít ható. A mai mo bi li tás a ke re sett sztá rok egyre nö -
vekvô el fog lalt sá gá hoz ve zet. Az ilyen em be rek per -
sze so kat hoz nak ma guk kal, de a vé ge red mény egy -
fajta kul tu rá lis glo ba li zá ló dás, amely elôre le gyár tott
tar tal ma kat köz ve tít. Ez pe dig egyre tá vo labb visz az
élô szín ház tól. Hál’ is ten nek egyre több opera ház jön
rá, mi lyen fon tos, hogy sa ját egy üt tes sel ren del kez -
zék. Csak a sa ját egy üt tes te szi le hetôvé azt a kötôdést
és fo lya ma tos sá got, amely tény leg ki elé gítô ered mé -
nye ket biz to sít.

HARMS Már egy olyan egy szerû mon dat is, mint az,
hogy „Sze ret lek!”, tar tal mi lag nem vi lá gos, és nem is
min dig egy ér tel mûen ze né sí tik meg. Hisz je lent heti
azt is: „Va ló já ban gyû löl lek!” Le het ki hí vás, iga zo lás,
és így to vább. Hogy eze ket a dol go kat az adott össze -
füg gé sen be lül ref lek tál juk, és a meg ol dást el dönt sük,
ah hoz pró bálni kell. A ta pasz talt éne ke sek min dezt
gyors ab ban meg tud ják való sí tani, a fi a tal éne ke sek -
nek azon ban szük sé gük van az egyes le hetôsé gek ki -
mun ká lá sára.

OW A fi lo zó fus Hans-Ge org Ga da mer a be fog adó „elô íté -
le térôl” be szélt, és úgy vélte, sa ját tör té ne tünk nél kül nem
tu dunk kö ze lí teni a mû al ko tá sok hoz. Ezek a ta lál ko zá -
sok pe dig a „ho ri zon tok össze ol va dá sá hoz” ve zet nek.
Mind azo nál tal még a Kons tanzi Is kola her me ne u ti ku -
sai is ab ból in dul nak ki, hogy a mû vek nem ad hat nak
vá laszt olyan kér dé sekre, ame lye ket rosszul tet tek fel. Volt
már szó ar ról, hogy a meg ze né sí tés be ha tá rolja egy adott
szö veg ér tel me zési le hetôsé geit. Fo gad juk el föl té te le sen az
ál lí tást: le het egy je le ne tet he lye sen és ha mi san ér tel -
mezni. Mi vel cá fol nák ezt?

HO MOKI Min dent sza bad, ami mû kö dik.
HARMS A lé nyeg, hogy az el be szé lés mód ért hetô le -

gyen. Eköz ben több lá tás mód is le het sé ges.
GÜR BACA A he lyes és a ha mis kö zötti ha tár csepp fo -

lyós. Ám el is me rem, hogy van nak ese tek, ami kor
jobb lett volna, ha a ren dezô sa ját da ra bot ír.

WI E LER Ami kor a ren dezô meg ren dez egy mû vet, az -
zal a való ságra re a gál. Megkísérel konkrét vagy asz-
szociatív terekben ábrázolni egy világot. Az eszközök
megválasztásában tévedhet. Ennyiben létezik hamis
a helyesben. Bizonyosan hamis lenne az a kérdés:
„miként csinálom másként, mint mások?”

OW A hetvenes és nyolcvanas években megvolt a rendezôi
színház ellenpólusa, amelytôl produktív módon el le he -
tett rugaszkodni: a régi vágású, plüsshuzatú opera. Idô -
közben eltompultak a polgári operajátszás elleni reflexek.
Kifogytak volna az értelmezô operarendezés lehetôségei?
Kifulladtak a régi mûvekhez alkotott egyre újabb

koncepciók? Idôközben számos kísérlet történt egy új
szigorra, az elbeszélésmód alternatív egyszerûségére,
amelynek persze nem kell mindjárt szellemi egysze rû -
séghez is vezetnie. Kell bátorság az új teljességhez?

WIELER A hetvenes és nyolcvanas években rendkívül
fontos interakciók zajlottak le a színház és a kö zön -
ség között. Új terek nyíltak ki, és új gon dol ko dás mó -
dok teremtôdtek a zenés színház számára. Hogy mi,
akik itt ülünk, ma úgy inter pre tálunk, ahogyan, az
ennek a következménye. Maradt az alap kérdés: ho -
gyan nézhet ki az adott mû kénysze rít ô erejû új
formája? Egyénileg az elbeszélésmódok mindig
különböztek. Ebben nem látok alapvetô változást. 

HOMOKI Ahhoz, hogy a darabokat közvetlenül be -
szélhessük el, már csak azért is beléjük kell nyúl -
nunk, mivel a régi elbeszélésmódok többé nem fe -
lelnek meg a közvetlenségrôl alkotott elképze-
lé seinknek.

OW Kirsten Harms, Andreas Homoki – Önök mind -
ketten mûvész intendánsok, akik egy-egy operaházat
vezetnek. Mit tehetnek, mit kénytelenek tenni e házak,
hogy közönségüket tartósan magukhoz vonzzák?

HARMS A jegyeladási számok állandó firtatása
problematikus dolog. A mûvészi munka közben
nem lehet folyton a közönséget lesni és kiszolgálni.
Amikor Kielben dolgoztam intendánsként, sze ren -
csém volt, mert magam mellett tudhattam a ház
korábbi fônökét, Joachim Klaibert. Ô gyakran mond -
ta: „Csak azt ne higgye, hogy alattam ez másként
volt.” Utána lehet olvasni. A vádak harminc, negyven
évvel ezelôtt, de még a második világháború elôtt is
ugyanígy hangzottak: a közönség elöregedett, a
rendezések túl modernek, a rendezôk begolyóztak,
mindjárt vége a színháznak. A súrlódási felületek
továbbra is fennállnak. Sem a sikert, sem a bukást
nem lehet biztosan megjósolni. A Bohémélet is meg -
bukhat. Elôfordul, hogy az intendáns még a fôpróbán
is rosszul ítél meg egy produkciót. Az elôrejelzések
ritkán igazolódnak. És ez rendjén is van így.
Máskülönben kommerszet termelnénk, és az aztán
tényleg a színház vége volna.

HOMOKI Csak egyetérteni tudok. A Bieito rendezte
Szök tetés a szerájból premierje elôtt a személyzeti ta -
nács felszólított: vegyem le a produkciót a mûsorról,
mert ez az operajátszás vége, és veszélyezteti a ház
jövôjét. Azután az összes elôadás zsúfolásig megtelt.
A Le Grand Macabre esete hasonlóan zajlott. A biztos
sikernek vélt címek ugyanakkor elveszíthetik vonz ere -
jüket. Vagy néhány hét után a közönség magatartása
változik meg hirtelen. 

GÜRBACA Úgy gondolom, az operaházak tudnak és
kénytelenek is tenni azért, hogy produkcióik el jus sa -
nak a közönséghez. A folyamat sok idôt is igénybe
vehet, mint például Stuttgartban, hogy aztán annál
tartósabb legyen. A legfontosabb, hogy új darabok
szülessenek. Szükségünk van az új repertoárra! Az új
darabok iránti nyitottság és a régi mûvek új olva sa tá -
val szembeni fogadókészség összefügg egymással.
Nincs az a rendezôi munka, amely az új mûveket
pótolhatná.

Fordította: Mesterházi Máté
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Klaus Ze he lein 1940-ben szü le tett Majna-Frank -
furt ban. Az érett ségi után ger ma nisz ti kát, zene tu -
do mányt és fi lo zó fiát ta nult. 1959-tól 1966-ig
rend sze re sen lá to gatta a darms tadti kor társ ze nei
nyári kur zu so kat. 1977-tôl a frank furti vá rosi szín -
há zak fôdra ma turgja lett, ahol késôbb ko or di náló
opera igaz ga tóvá ne vez ték ki. Rend kí vül si ke res,
komp ro misszu mot nem is merôen kö vet ke ze tes 
és kor szerû dra ma turgi mû kö dé sé nek tíz éve – 
a Mi chael Gi e len fôzene igaz ga tó sága alatti le gen -
dás kor szak ide jén – a frank furti opera há zat az 
eu ró pai ze nés szín há zak él vo na lába emelte. Min d-
e köz ben a nem rit kán Adorno- és Ha ber mas-ta nít -
vány ként ap oszt ro fált Ze he lein a min ne so tai 
State Uni ver sity és a pá ri zsi Collège In ter na ti o nal
de Phi lo sop hie do cen se ként foly tatta ta nári te vé -
keny sé gét. Ven dégp ro fesszor nak is meg hív ták 
a Gi es seni Egye tem Al kal ma zott Szín ház tu do má nyi
Tan szé kére, va la mint 1986-tól 1992-ig a Bé csi
Ipar mû vé szeti Fôis ko lára. Mi u tán szín házi és ope -
rad ra ma turg ként két évig sza ba dú szó ként dol go -
zott Ber lin ben, Frank furt ban, Brüsszel ben és 
Bécs ben, 1989-ben a ham burgi Tha lia The a ter 
mû vé szeti igaz ga tója lett.
1991-ben opera in ten dáns nak hív ták Stutt gartba,
ahová szerzôdése 2006-ig kö tötte. Händel 
Al ci ná já nak bu da pesti elôadása – a stutt garti 
tár su lat ven dég já té ká ban – a 2002-es Ta va szi 
Fesz ti vál ki emel kedô ese mé nye volt.

Vol tak a Stutt garti Staatsoper nak már a Ze he lein-
éra elôtt is fé nyes kor sza kai. A há ború utáni elsô há -
rom év ti zed ben Stutt gart olyan en semble-kul tú rát kép -
vi selt, ami lyen eb ben a for má ban sem Mün chen ben,
sem Ham burg ban, sem pe dig Ber lin ben nem lé te -
zett. Elôbb Günt her Ren nert és Wi e land Wag ner ren -
de zé sei ad tak vi tára okot, késôbb Jean-Pi erre Pon nel le,
Achim Fre yer, Götz Fri ed rich és Harry Kup fer szín -
padi mun kái. A mo dern mû vek min dig ott honra ta -
lál tak itt. Az Ul rich Eis tert ve zette kó rus je lentôsége
pe dig túlnôtt ön ma gán.

Klaus Ze he lein föl is merte a ház szer ve sen fejlôdött
or ga niz mu sá nak ér té két, és új ki hí vá sok kal üt köz -
tette. Így az után a Stutt garti Sta at so per ben ad dig ki -
hasz ná lat lan ener giák sza ba dul tak fel. Az ered mény
pél dát la nul si ke res idôszak lett: ti ze nöt év alatt Stutt -
gart hat szor nyerte el „Az év opera háza” cí met. Ám a
fo lya ma tos munka az utolsó évadra más ka te gó ri ák -
ban is meg ér lelte gyü möl csét. Gluck Al ceste-je, nem
utolsó sor ban „Az év kó ru sá nak” in terp re tá ci ó já ban:
„Az év elôadása”. A stutt garti együt tes ben naggyá vált
Cat he rine Nag les tad pe dig „Az év éne kesnôje” ki tün -
te tést kapta. Az utolsó be mu tató, a fi a ta lon el hunyt
Mo zart-kor társ Jo seph Mar tin Kraus Ae neas Kart há gó -
ban-ja egy ben „Az év új ra föl fe de zése” is volt. 

(Be szél getôtár sak: Step han Mösch és Uwe Schwe i kert)

– Ze he lein úr, a Stutt garti Sta at so per ti ze nöt éve az
Ön ve ze tése alatt ti ze nöt olyan éva dot je len tett, amely az
event-kul túra el le né ben ala kult, s ama igaz ság fo ga lom je -
gyé ben, amely He geltôl szár ma zik, és ame lyet késôbb
Adorno is át vett. Ez a ti ze nöt év egy ben az opera ön ma -
gára kér de zé sé nek és önér tel me zé sé nek im pul zu sait is ki -
vál totta: a mû faj a tár sa da lom kép má sává és el len kép má -
sává vált. Min dez sok tisz tes sé get és fi gyel met ho zott az
Ön stutt garti mo dell jé nek, kö vetôket azon ban tu laj don -
kép pen soha. A tár sa dalmi gon dol ko dás ár fo lyama ala -
csony ab ban áll, mint va laha, sok opera ház pe dig, ahogy
a ko moly ze nei piac egé sze is, tel je sen más irányba tart.
Nem érzi úgy, hogy a maga tá masz totta igé nyé vel egye dül
ma radt?

– Nem, egy ál ta lán nem. Úgy gon do lom, na gyon is
tud tunk Stutt gar ton túl ható im pul zu so kat adni, még -

Step han Mösch - Uwe Schwe i kert

Min dig az egészrôl van szó
B E  S Z É L  G E  T É S  K L A U S  Z E  H E  L E  I N  N E L  
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hozzá anél kül, hogy a
nem zet ta ní tó mes te révé
akar tunk volna válni. A lé  -
nyeg, hogy mun kánk kö -
zép pont já ban a mû vé szet
aka rása állt. Azon vol -
tunk, hogy át lép jük a ha-
t áro kat. Ami kor ez si ke -
rül, olyan kor – hogy
Schön ber get idéz zem –
néha „más boly gók le -
vegôjét” lé le gez zük be. És
ilyen kor gyak ran tény leg
jobb a lég kör. Az erre való
ké pes ség ter mé sze te sen
vál tozó. Nem já runk min -
dig si ker rel. Az azon ban
nyil ván ki de rült, hogy a
bal  si ke rek is ko moly mun   -
ka fo lya mat so rán szü let -
tek, nem pe dig nem tö rô -
döm ség mi att.

– Lát-e ve szélyt az ilyen
fo lya ma tok zárt sá gá ban?

– Ter mé sze te sen. Sze rin tem té ves, ha egy ope ra ház
her me ti ku san csak a sa ját szak má ján be lül ma rad. Ez
is bele tar to zik a ha tá rát lé pés té má jába. Wag ner Ring -
jé hez pél dául tu dó so kat hív tunk, akik kel olyan vi tá kat
ren dez tünk, ame lyek nem áll tak köz vet len kap cso lat -
ban a ren de zé sek kel. Ha az em ber a szak má ján kí vüli
em be rek kel ta lál ko zik, más gon do la tokra jut. A meg -
ol dá sok hoz ve zetô utak ilyen kor ide ge neb bek. En nek
meg pró bál tuk új ból és új ból hasz nát venni.

– Sze mére hány ták Ön nek, hogy dra ma turg szín há zat
csi nál.

– Nem sze ret ném a dra ma tur gia sze re pét túl ér té -
kelni. Nem az én szem élyes meg kö ze lí tési mó dom ról
van szó, ha nem a ház egé szérôl. Ebbôl a szem -
szögbôl nézve pe dig más dol gok ép poly fon to sak.
Gon dol junk csak pél dául a dísz le tál lító pró bák je -
lentôsé gére. Hó na pok kal a pró bák kez dete elôtt elô -
ször ül együtt az egész csa pat: jel mez ter vezô, kar mes -
ter, ren dezô-team, éne ke sek, a kó rus ve ze tése,
mû  sza kiak stb. Ha az ilyen „ál lí tóp ró bát” ko mo lyan
vesszük, és az jól si ke rül, ak kor kez de tét ve szi a ze -
nére és az egy másra való fi gye lés nek az a fo lya mata,
amely lé nye ge sen be fo lyá sol hatja a pro duk ció si ke rét.
Meg for dítva is igaz: ha a dísz le tál lító próba dif fúz ma -
rad, és an nak so rán senki sem érzi ma gát jól, ak kor
min den ez után kö vet kezô lé pés ne he zebbé vá lik.
Döntô je lentôsé gû nek tar tom a kö zös meg kö ze lí tés
fo lya ma tát. Mert az már még sem járja, hogy egy in -
ten dáns csak a fôpró bán je len jék meg, és ott kezd jen
el or dí tani: „Mi fo lyik itt?”

– Mon dana konk rét pél dát a ha tá rát lé pésre?
– Lu igi Nono In tol le ran zájá nak be ta nu lása az 1991/

92-es évad ban. No nó val már 1988-ban, ami kor még

szóba se ke rült a stutt garti te vé keny sé gem, be szél get -
tem a da rab beli kó ru sok prob le ma ti ká já ról. Nono ak -
kor el me sélte ne kem, hogy a be ve zetô kó rus négy csa -
tor nás fel vé tele csak szük ség meg ol dás volt az
ôsbe mu ta tón. A La Fe nice opera ház kó rusa egy sze -
rûen nem gyôzte, ezért kény sze rül tek stú di óba. A mi
stutt garti kó ru sunk min dent élôben éne kelt. Erre ko -
ráb ban nem volt példa. Bele is ke rült tíz hó napi mun -
kába és a haj lan dó ságba, hogy a da ra bon egy egész
éva don át dol goz za nak.

– Volt el le nál lás?
– Egy ilyen pro jekt tel szem ben nem a szak szer ve ze -

tek fej te nek ki el le nál lást, ha nem ép pen ség gel a belsô
kor lá ta ink. In ten dáns ként ilyes mit csak ak kor le het
meg va ló sí tani, ha a kar igaz gató és a kó rus vá laszt -
mány maga is meg van gyôzôdve a cél ér tel mérôl.
Stutt gart ban ez tör tént. Jól le het meg kell je gyez nem:
a Stutt garti Staatsoper kó rusa min dig is ki tûnô volt.
Az új elem nem is a minôség ben je lent meg, ha nem
a re per toár bôvü lé sé ben.

– És a szí né szi kö ve tel mé nyek ben.
– Ami a ren dezôkön mú lik. Ruth Berg haus, Pe ter

Kon witschny és má sok olyan, új mér cét ál lí tot tak fel,
amely a mi kó ru sunk szá mára ma már ter mé sze tes.

JOBBRA FENT: Wagner: Az istenek alkonya, Staatsoper
Stuttgart, 2006. Peter Konwitschny rendezése 

(Brünnhilde: Luana DeVol; Siegfried: Albert Bonnema)

JOBBRA LENT: Hans Thomalla: Idegen (Medea nyomán),
Staatsoper Stuttgart – Forum Neues Musiktheater,

2006. Hans-Werner Kroesinger rendezése

Gluck: Alceste („Az év elôadása"), Staatsoper Stuttgart 2006.
Jossi Wieler és Sergio Morabito rendezése (a címszerepben 

„Az év énekesnôje": Catherine Naglestad)
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– De azt még is csak át gon dolta, mi -
ként konf ron tálja a kö zön sé get No nó -
val és La chen mann-nal?

– Két éva don ke resz tül én ma -
gam tar tot tam a har ma dik eme -
leti elôcsar nok ban az In tol le ranza
elôtti be ve zetô elôadá so kat. Fon tos
volt, hogy az em be rek lás sák: ez itt
a fônök, és ô hisz ab ban, hogy ezt
a da ra bot ját szani kell, még hozzá
ép pen úgy, aho gyan ez itt tör té nik.
Vagy is a kö zön ség meg érezte,
hogy nem ki ra ka tak ci ó ról van szó,
ha nem a ház egé sze lé pett föl fe -
dezôútra. És per sze a si ker maga is
szüli a si kert. Úgy sac co lom, kö -
zön sé günk har minc szá za léka egy -
sze rûen csak a si ke rünkre volt kí -
ván csi. Még ha nem tet szett is
ne kik, tudni akar ták, mirôl be szél -
nek annyit. Ez is egy fajta tár sa dal -
mi ság, ame lyet re á li san lát nunk
kell, és ép pen ezért nem is sze re -
tem, ha olyan szín ház ide o ló gu sá -
nak a cím ké jét ra gaszt ják rám,
amely ál lan dóan a tár sa dal mi sá got
ál lítja a kö zép pontba.

– Stutt garti kor sza ká nak nem egy
meg ha tá rozó da rab ját Ön már
Frank furt ban is ki pró bálta. Né hány
ren dezôjét is. Vissza te kintve ho gyan
vi szo nyul egy más hoz pá lyá já nak és
éle té nek ez a két sza ka sza?

– Spon tá nul úgy fo gal maz nék:
Pa mela Ro sen berg és Ey tan Pes sen
te vé keny sé gé nek hála, Stutt gart -
ban jobb sze rep osz tá sok kal dol -
goz hat tunk. Ter mé sze te sen vol tak
olyan fé lel mek, hogy egy sze rûen
át ül tet jük Frank fur tot Stutt gartba.
De ezek a fé lel mek ha mar elosz lot -
tak. Hisz ál lan dóan ke res tük az új
meg ol dá so kat. Mo zart Szök te té sé -
nek Berg haus-féle ren de zése tel je -
sen kü lön bö zik a Hans Ne u en fel -

sétôl. A Ringbôl va lami tel je sen új szü le tett, a Dok tor
Fa ust is ra di ká li san más lett. Amit Frank furt ból ma -
gam mal hoz tam, az min de ne kelôtt mun kánk kí vá na -
tos kö vet kez mé nye i nek elôre lá tása volt. És kez det ben
kel lett ne kem Stutt gart ban az az ál landó ság, amely
Ruth Berg haus, Axel Mant hey, Hans Ne u en fels vagy
Chris tof Nel ren de zé seibôl adó dott.

– Em lé ki ra ta i ban Mi chael Gi e len azt veti az Ön sze -
mére – és ez zel az íté le té vel nin csen egye dül –, hogy Stutt -
gart ban a zene húzza a rö vi deb bet.

– Erre csak azt mond ha tom: Gi e len nek Stutt gart -
ban sok kal több esé lye és próba le hetôsége volt, mint
Frank furt ban. A kar mes te rek ál ta lá ban könnyen ki ej -
tik a szá ju kon, hogy a zene húzza a rö vi deb bet. Pe dig
gyak ran több pró bát kí nál tunk föl ne kik, mint
amennyit kér tek. Ha va laki tíz „zene ja vító” (csak ze -

Jaj an nak a ren dezônek, aki fel ké szü let le nül jön, és
csak annyit mond: „Most jobb ról balra men tek”!

– Önök hu szon hét szer ját szot ták el az In tol le ran zát,
és a ház át lag ban nyolc van hat szá za lé kos te lí tett ségû volt.
Hel mut La chen mannn A gyufa árus lá nyára pe dig gya -
kor la ti lag nem le he tett je gyet kapni. Ho gyan nyerte meg a
kö zön sé get?

– Nem tu dok erre ra ci o ná lis vá laszt adni. Nincs mö -
götte stra té gia sem. Ha egy ház érzi ma gá ban az erôt
– ami hez el en ged he tet le nül hozzá tar toz nak az in téz -
mény egy üt te sei –, ak kor az ér té kek egy sze rûen át -
adód nak. Errôl meg va gyok gyôzôdve. Óri ási bér let fel -
mon dási hul lá mo kon es tünk át, de egy szerre csak
má sok jöt tek ope rába, olya nok, aki ket ez azelôtt soha
nem ér de kelt. Ti ze nö te zer bér le tes sel kezd tünk, most
ti zennyol cez ren van nak.
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ne  kari) pró bát kért, mi ti zen egyet ad tunk. Gya korta
azon ban a kö vet kezô tör té nik: a kar mes ter egy szer
csak kap egy ven dég sze rep lési aján la tot Ame ri ká ból
vagy más hon nan, és hir te len hét próba is ele gen dô -
nek bi zo nyul.

– Gyak ran ve tik a ren dezôk sze mére, hogy sa ját ma gu -
kat ren de zik. A mû vel való szembe sü lés he lyett a kö zön -
ség an nak lesz ta núja, aho gyan a da rab színre ál lí tója,
mint va lami félre is mert szerzô, ön ma gára ref lek tál.

– Én ilyen kor a fe lelôssé get leg alább annyira az
opera há zak ban, mint amennyire a ren dezôkben lá -
tom. Egy példa: ami kor Stép hane Bra unsch weig a
Ber lini Sta at so per ben a Fi de li ó val meg bu kott, az volt a
be nyo má som, hogy elôzôleg nem ta lált tá mo ga tott -
ságra a ház ban. Nyil ván va lóan nem volt, aki vi tá zott,
be szél ge tett, el len ke zett volna vele. Da niel Ba ren -
boim ezt utóbb meg is erôsí tette ne kem. Saj nos az
ilyesmi túl sá go san is gyak ran meg esik. Ami már most
az ön ren de zést il leti: szö ve gek kel sem sza bad más -
ként szembe sülni, mint aho gyan az em be rek kel.
Ugye mi lyen gyor san ké szen va gyunk a má sok ról al -
ko tott íté le te ink kel? Azt hisszük, is mer jük ôket, nem
tud nak már min ket meg lepni. Adorno ez zel össze -
füg gés ben „felhôs he lyekrôl” be szélt. Ezek sar kall nak
pro duk ti vi tásra. Ám meg ta paszt alá suk hoz hosszan ki
kell bír nunk a szö veg gel anél kül, hogy egy ol da lúan
bele ha sí ta nánk. Konk ré tan szólva, azt mondja pél -
dául egy ren dezô: „A da rab kup le ráj ban ját szó dik, ez
nap nál vi lá go sabb.” Ha azon ban a sze replôk most is
ugya núgy mo zog nak, mint más kor, ak kor e szín padi
ál lí tás ke ve set ér, akár igaz, akár ha mis.

– Stutt gart ban Ön az zal az igénnyel lé pett fel, hogy
Mon te ver ditôl nap ja in kig be fo gadja az opera négy száz
éves tör té ne tét. Nincs eb ben öná mí tás? A ba rokk, a pre -
k lasszi kus vagy a mo dern stí lu sok nak meg van nak a ma -
guk ön kor lá tozó spe ci a lis tái, az ô ered mé nyeik pe dig be fo -
lyá sol ják a hall ga tó ság íz lé sét. Mind ez zel ko mo lyan
ver senyre kel het egy opera ház?

– Ha foly ton a hang le mez pi a cot vizs lat juk, ak kor
nem. Csak hogy ne künk nem ez a fel ada tunk. Egy
opera ház – élô or ga niz mus, amely szer ves egész ként
gyôzi meg a kö zön sé get, és nem té ved het kes keny vá -
gányra. Per sze az or ga niz mus nak szük sége van vér -
fris sí tésre. Évek óta együtt dol go zunk pél dául a XVII.
és XVIII. szá zadi zene egyik spe ci a lis tá já val. Az ô
munka fáz isait a zene kar kez det ben ön kén tes ala pon
kö vette. Ám na gyon ha mar ki de rült, hogy akik e te vé -
keny ség ben részt vet tek, mind ren ge te get pro fi tál tak
belôle. Mára már ma gá tól értôdik ez a munka. Mün -
chen ben és Ham burg ban is ha sonló dol gok tör tén -
nek. Saj nos még min dig túl sá go san ke vés opera ház
mû kö dik en nek az elv nek a je gyé ben.

– Ön lét re hozta az Új Ze nés Szín házi Fó ru mot, ahol
al ter na tív pro duk ci ó kat pró bál nak ki. Ho gyan vonná meg
en nek mér le gét?

– A Fó rum ere dete: a nagy szín házi kor társ ôsbe mu -
ta tók nál gyak ran az volt az ér zé sünk, hogy egy pon ton
túl te he tet le nek va gyunk, mi vel nincs már mó dunk
ja ví tani. Ilyen kor az egész elôadó-ap pa rá tus nem
egyéb, mint a par ti túra ki vi te lezô szerve, a struk túra

pe dig el ve szíti fle xi bi li tá sát. A Fó rum nem ar ról szólt,
hogy pre mi e rek szü les se nek, ha nem hogy egy
munka fo lya mat nyi tott ered mé nye egy adott pon ton
do ku men tá lód jék. A munka módja a min den kori pro -
jekt jel le gébôl adó dott. De soha nem úgy tör tént, aho -
gyan az opera ház ban, hogy tud ni il lik nyolc hé tig pró -
bá lunk, az után meg jön nek az elôadá sok. A pro jek tek
itt más fél évig is el tart hat tak. Vol tak köz ben szü ne tek
is, ami kor más ter vek va ló sul tak meg. Az em ber azt
hinné, csök ken a kon cent rá ció, ha ilyen hosszú ideig
hú zó dik egy munka fo lya mat. De nem így van: a részt -
vevôk sok kal nyi tot tabbá, az ered mé nyek gaz da gabbá
vál tak.

– Vissza ha tott-e a Fó rum a nagy szín házi mû kö désre?
– Igen. A tár su lat is, a mû szak is ész lelte, mi zaj lik

a Fó ru mon. És gon dol ja nak csak azokra a ta pasz ta la -
tokra, ame lye ket kór is tá ink Hans Tho malla Ide gen
címû da rab já ban sze rez het tek! Ôk biz to san nem fog -
ják el fe lej teni a kö zön ség gel való köz vet len konf ron tá -
ló dást, amely az opera ház ban egy ál ta lán nem lett
volna le het sé ges. Te hát többrôl van szó, mint puszta
kap cso ló dási pon tok ról. A Fó rum per sze nem szol gál -
hat mo del lül egy nor má lis opera ház szá mára, ugyan -
ak kor egyes pro duk ciós mód sze rei na gyon is el kép -
zel hetôk len né nek egy nagy szín ház ban.

– Ön 2006 ôszétôl át vette Mün chen ben a Ba jor Szín -
házi Aka dé mia ve ze té sét, ahol min de ne kelôtt a fi a ta lok
ne ve lé sét akarja me gerôsí teni.

– Ber lin ben és Hil des he im ben lé te zik szín há zok ta -
tási kép zés. Ze nés szín házi pe da gó giát azon ban
egész Né met or szág ban nem le het ta nulni. Ezért
kezd  tük te vé keny sé gün ket ezen a pon ton. Alap kép -
zésrôl van szó, amely kap cso la tot te remt a szín ház pe -
da gó gia és a ze nés szín ház kö zött. Nem in téz ményt
aka runk ta ní tani. Nem azt a kér dést tesszük fel, mi -
ként le het az em be re ket az ope rá hoz kö zel vinni. Cé -
lunk sok kal in kább a mû vé szet maga. Ez utóbbi a mi
ki in du lási pon tunk: az összes esz té ti kai kér dést új ból
és új ból föl kell ten nünk, ez az a fo lya mat, ame lyet az -
után to vább is le het adni.

– Ön vál lalta a Mün cheni Lud wig Ma xi mi lian Egye te -
men a dra ma tur gia ok ta tá sát is. Mi ben kü lön böz zék egy
dra ma turg dara be lem zése egy szín ház tör té né szétôl?

– Ha a dra ma turg in tel li gens, és ren del ke zik némi
tu do má nyos be csü let tel, va la mint ele gendô te kin -
téllyel is, ak kor elem zése egy ál ta lán nem fog a tu dó -
sé tól kü lön bözni. Fon tos – a dra ma tur gok kép zé sé -
ben is –, hogy az elem zés meg áll apí tá sait a gya kor lat
is iga zolja. A lé nyeg a nyi tott ság, pon to sab ban: egy -
fajta köz ve títôi fo lya mat, amely az elôadás lét re ho zó i -
hoz ve zet, és amely vé gül is el dönti a dra ma tur giai
munka si ke rét. Ha a dra ma turg így szól a ren de zô -
höz: „Ez így és így van, más ként nem is tu dom el kép -
zelni”, ak kor már vége is az egész nek. Ta pasz ta lat ból
mon dom… (Ne vet)

– Stutt garti kor sza ká hoz egy vég szó?
– Ná lunk min dig az egészrôl volt szó.

For dí totta: Mes ter házi Máté



V I L Á G S Z Í N H Á Z

532 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

Az elsô sor ban ülô vi lág hírû Ga lina Vis nyevsz kaja, az
öt ve nes évek Taty ja nája rög vest bot rányt ka vart az
elôadás kö rül, nyílt le vél ben til ta kozva el lene, sôt le -
mondta a Bol sojba ter ve zett sa ját ju bi le umi elôadá sát
is. Amire a szín ház ve ze tése az zal vá la szolt, hogy ép -
pen az Anye gint tûzte mû sorra az napra. Le het sé ges,

hogy az éne kesnôt túl sá go san be fo lyá solta az elôze tes
plety ka had já rat, mely ben olya no kat re bes get tek, hogy
Taty jana nem le ve let, ha nem sms-t fog kül deni Anye -
gin nek; vagy hogy az elôadás alap konf lik tusa Anye gin

Na talja Ja ku bova

Orosz or szág 
di ag nosz ti kája 
O P E R A  É S  D R Á M A

mint azt elôre meg jó sol ták, a Jev ge nyij Anye gin címû Csaj kovsz kij-opera a Bol soj Szín ház ban, Dmit rij
Cser nya kov ren de zé sé ben az évad fôese mé nye lett. A har minc hat éves Cser nya ko vot az orosz ope -

ra ren de zés meg újí tó ja ként em le ge tik – egyéb ként ô az orosz szín ház egyik leg te het sé ge sebb al ko tója. 
1998-as elsô ren de zése Novoszibirkszben – Vla gyi mir Ko be kin A fi a tal Dá vid címû ope rája – megmu tatta,
hogy az opera nem csak zene, de szín ház is. Ezt Glinka-, Rimszkij-Korszakov- és Wagner-bemutató követte 
a Mariinszkij-Színházban, majd Sztravinszkij a Bolsojban és a Borisz Godunov Berlinben. Az Anye gint 
a Bolsoj új színpadnak nevezett játszóhelyén mutatták be.

Az Anyegin a moszkvai Bolsoj Színházban

A
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és Lensz kij ho mo sze -
xu á lis sze rel mébôl in -
dul majd ki.

Nem csak a Bol soj, de
a füg get len kom men tá to rok sem ér tik azon ban Vis -
nyevsz kaja fel há bo ro dá sát. Ko rábbi mun ká i hoz vi szo -
nyítva Cser nya kov elôadása hi he tet le nül tra di ci o ná lis.
Mi köz ben pél dául Sztra vinsz kij The Rake’s Prog res s -
ben (A ké jenc útja – Bolsoj) je le netrôl je le netre drasz -
ti ku san meg vál toz tatta a já ték tér for má ját, mé re tét,
sôt já téks tí lu sát is, sza ba don köz le kedve a XVIII. szá -
zad és nap ja ink kö zött, az Anye gin ben  vá rat la nul mi -
ni má lis esz kö zök kel ope rál, egy sé ges a já téks tí lus, a
kor, sôt a tér is.  Igaz vi szont, hogy ez az egy ség rob ba   -
nás ve szé lyes. 

Az egész cse lek mény majd nem egyet len tér ben,
egy nagy dísz ebédlôben ját szó dik. Ami vel Cser nya kov
auto ma ti ku san meg fosztja a nézôket azok tól a szte re o  -
tí pi ák tól, ame lyek a ze nei anya got szen ti men tá li san
össze kap csol ják a ter mé szet tel. Így pél dául a La rina
nôvé rek nyitó du ettje nem ár tat lan ple i na i res mu zsi -
ká lás, ha nem hiú any juk di csek vése a ven dé gek elôtt.
A ven dé gek egy óri ási asz tal nál ül nek – ez az egyet len
fon tos dísz le te lem, eköré szer vezôdik az egész cse lek -
mény. Ezt az asz talt ugyan meg moz dítja Taty jana a
le vél írás szen ved élyes je le ne té ben, de a he lyét mint ha
meg pe csé telné Anye gin, ami kor odaül, hogy el éne -
kelje el uta sító vá la szát. Mi köz ben énekli, a ren de zés
mint egy be tel je síti a szo morú jós la tot: íme, két há zas -
társ az asz tal két vé gén, köz tük – a le küzd he tet len
üres ség. 

A leg moz gal ma sabb je le net, La ri nék bálja ter mé -
sze te sen szin tén az asz tal nál játszódik, de az elôzô
napi mu lat ság em lé ke ként  a bú tor da rab ott van a pár -
baj je le net ben is (ami te hát nem a ha vas erdôben zaj -
lik). Az elôadás má so dik ré szé ben az asz tal egy má sik
kör nye zetbe ke rül: bi ro dalmi fé nyár ve szi kö rül. Me -
gint nincs bál, csak egy dísz va csora, amely nek ven dé -
ge i hez Anye gin na gyon sze retne csat la kozni. Ami nek
pe dig ta núja lesz, az ô jós la tát cá folja: Taty jana és
férje, Gre min együtt van nak, ak kor is, ha az óri ási
asz tal kö zöt tük áll.

A kor és tér egy sége mint ha túl so kat ölelne ma -
gába: egy bir to kot a Csaj kovsz kij-féle „régi, jó Orosz -
or szág ból”, a har min cas, eset leg öt ve nes évek szov jet -
unió beli dá csa vi lá gát, ame lyet nem ér tek még el a
po li ti kai ka tak liz mák (mint Nyi kita Mi hal kov Csa lóka
nap fény címû film jé ben) vagy akár a mos tani új orosz
elit fris sen fel épült re zi den ci á ját. E kor sza kok rej tett
össze ha son lí tása bi zo nyára szán dé kos: mind egyik
amo lyan „nor ma li zá ciós” idôszak, amely az azt me g -
elôzô vi ha ros éve ken élôskö dik, sa ját ér té ke ket már
nem igen te rem. Vé let len-e va jon, hogy a költô Lensz -
kijt egy auszt rál éne kes, And rew Go od win ala kítja,
aki a ver seit pap ír ról és ter mé sze te sen ide gen ak cen -
tus sal „ol vassa fel”? Ez a Lensz kij na gyon igyek szik
orosz költô lenni, pró bál csat la kozni eh hez a nagy
kul tú rá hoz. De a „nagy kul tú rá nak” már rég nincs
szük sége ver sekre. 

A Jev gye nyij Anye gin Cser nya kov szá mára az orosz
kul túra mes ter mûve és eta lonja, amely nek meg cso -
dálja szép sé geit, ugyan ak kor ürü gyet szol gál tat arra,
hogy en nek alap ján ele mezze e kul tú ra szám ta lan il -
lú zi ó ját és öná mí tá sát. 

„Orosz or szág di ag nosz ti kája” – ez mond ható el a
Jev ge nyij Anye ginrôl, s ez az öne lem zés köti össze
az évad má sik fon tos ese mé nyé vel: Nyi ko laj Lesz kov
A le csú szott csa lád címû be fe je zet len re gé nyé nek Szer -
gej Zse no vacs ál tal egy nem rég ala pí tott új szín ház -
ban, a Szín mû vé szeti Stú di ó ban ké szí tett elôadá sá val.
Nem ez az elsô eset, hogy Zse no vacs el fe le dett mû -
vek hez for dul: kü lö nö sen kar ri erje ele jén, a nyolc va -
nas évek ben bû völte el a moszk vai kö zön sé get, hol
egy klasszi cista tra gi ko mé di á val (Cor ne ille L’Il lu sion
co mi que-já val), hol egy XVIII. szá zadi né pies ze ned rá -
má val, oly kor pe dig Oszt rovsz kijt ve gyí tette egy fran -
cia ro man ti kus me lod rá má val. Fô szen ved élye azon -
ban a próza meg hó dí tása a szín ház szá mára.

Leg fon to sabb elôadá sa i ban – A hang és a té boly ban
Fa ulk ner nyo mán és Dosz to jevsz kij-féle A fél ke gyel -
mû ben – va ló ban hó do la tát fe jezte ki a pró zai mes ter -
mû vek elôtt. Mond hatni, le mon dott ar ról a jog ról,
ame lyet a ren dezôi szakma olyan ne he zen ví vott ki
ma gá nak: hogy ki for dít hassa az iro dalmi szö veg
struk tú rá ját a sa ját egyedi, ren dezôi dra ma tur gi ája
cél ja ira. Zse no vacs szán dé kát úgy fo gal maz nám meg,
hogy a mû és a nézô kö zötti kap cso lat ban meg pró -
bálja re konst ru álni azt, ami az ol vasó és az ol va sott
szö veg kö zött jön létre. Így pél dául Fa ulk ner re gé -
nyébôl szub jek tív való ság sze le te ket ha sít ki, mi vel
csak úgy látja ér tel mét a szín re vi tel nek, ha ké pes
meg adni a nézônek egy tu dat fo lyam ban való uta zás
il lú zi ó ját. E pró zai kí sér le tek ered mé nye ki szá mít ha -

A lecsúszott család 
a moszkvai 
Színmûvészeti Stúdióban
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tat lan – A le csú szott csa lád ban még min dig érez hetô
bi zo nyos ren dezôi passzi vi tás, a nézônek bi zony na -
gyon tü rel mes nek kell len nie. Még is az elôadás for du -
ló pont Zse no vacs mun kás sá gá ban. Lesz kov A le csú -
szott csa ládjá nak am bí ci ója ere de ti leg nem cse ké -
lyebb, mint pél dául Tolsz tojé a Há ború és bé kében: a
csa ládi kró nika mû fa ját sti li zálva arra tö re ke dett,
hogy sa ját kora (az az az 1870-es évek) szel lemi vál sá -
gá nak gyö ke reit a XIX. szá zad ele jén ke resse, ami kor
még meg volt a le hetôség az orosz tör té ne lem más irá -
nyú fejlôdé sére (amely nek fô kér dése ter mé sze te sen a
jobb ágy fel sza ba dí tás volt). Lesz kov azt igye ke zett meg -
mu tatni, hogy a ne mes ség leg jobb jai ho gyan szo rul -
tak a tár sa dalmi élet pe ri fé ri á jára, és ezért meg kí sé -
relte fel tárni az orosz pat ri ar chá lis lét ér té keit. A szín-
házi elôadás nak az a ré sze, amely min den féle kri ti kai
dis tan cia nél kül áb rá zolja Lesz kov ide a li zált lá to má -
sait, ne he zen fo gad ható be. Lesz kov nál egy „naiv nar -
rá tor”, egy nô irá nyítja az el be szé lést, aki csak azért ír,
hogy a csa lád tör té nete fenn ma rad jon – így van az
elôadás ban is. A dísz let egy fe kete fal, négy zet, kör,
ová lis alakú ki vá gá sok kal, ame lyek egy föl de súri kú ria
ajtó- és ab lak nyí lá sa ira utal nak, de egy szers mind a

port ré ga lé ri á jára is. Az el be szé lés ár tat lan sze replôi is
e ki vá gá sok ke re te i ben je len nek meg – ró luk csupa jót
hal lunk, eset le ges gyenge sé ge i ken vagy fur csa sá ga i -
kon is csak jó in du la túan ne ve tünk. Az elôadás má so -
dik ré szé ben (erre há rom órát kel lett várni!) még is ki -
de rül, hogy az oly rész le te sen re konst ru ált „orosz
pa ra di csomra” csak azért volt szük ség, hogy végre
meg kérdôje lezôdjék. Ez elsôsor ban egy olyan sze -
replô ál tal tör té nik, aki „nem fér bele a (portré)ke re -
tekbe”. A Szer gej Ab rosz kin ala kí totta szá mû zött sza -
bad gon dol kodó a ke resz tény ség el vei sze rint sze retne
élni. A ren dezô nem csu pán ne mes egy sze rû sé gé nek,
ha nem a jel lem ab szo lút sem le ges sé gé nek áb rá zo lá -
sára inst ru álta szí né szét, hogy semmi ne za varja meg
mon dan dója lé nye gét. Alak já nak se gít sé gé vel az elô -
adás, amely egy kissé unal mas port ré ga lé ria meg lá to -
ga  tá sa ként kezdôdött, más síkba, az in tel lek tu á lis szín  -
ház szint jére emel ke dik. A Jev ge nyij Anye gin és A le -
csú szott csa lád a kri ti ku sok ban a mû vé szeti kér dé se -
ken túl lépô gon do la to kat éb resz tett ar ról, hol tart
most, és mi lyen irányba ha lad to vább az orosz kul -
túra. Meg le het, a vá la szok néha ki zár ják egy mást, ám
fon tos, hogy e kér dé sek ne tûn je nek el a na pi rendrôl. 

ül földi el is mert sége és gya kori szín padi je len -
léte mi att azt gon dol tam, hogy az új orosz

dráma szülôha zá já ban is ha son lóan fon tos. Így alig
akar tam hinni a sze mem nek, ami kor Moszkva bel vá -
ro sá ban, egy ôrzött-vé dett pol gári ne gyed ben az egyik
ház tûz fa lán egy pap ír la pon meg pil lan tot tam a Te -
atr.doc fe li ra tot. Az úgy ne ve zett új dráma egyik
„fel leg vára” a ház alag so rá ban ta lál ható, ta lán száz
négy zet mé te ren, és eb ben már benne van nak a ki  -
szol gá ló he lyi sé gek is. Min den na gyon egy szerû, imp -
ro vi zált és szük ség meg ol dás jel legû. Ma xi mum negy -
ve nen fér nek el a nézôté ren. De kis szín ház ként
mû kö dik a Kor társ Dráma Is ko lája is. Az új dráma
leg is mer tebb mû he lyé nek szá mító Ka zan cev Köz pont
vi szont egy ál landó ját szó hely nél küli pro duk ciós köz -
pont. Leg jobb hely zet ben a Te atr.doc szom széd sá gá -
ban nem rég nyílt Prak tika Szín ház van, amely ki tûnô
belsô ter ve zésû, jól fel sze relt han gu la tos kis pince -
szín ház. 

Az új dráma kép vi selôi – több sé gük ben fi a tal drá -
ma í rók és szín ház csi ná lók, az orosz szín házi szakma

egy meg ha tá ro zott cso portja –, akik több nyire csak
egy-egy pro duk ci óra áll nak össze, és hol az egyik, hol
a má sik be fog adó szín ház ban hoz zák létre elôadá su -
kat, a sa ját mû vé sze tü kön túl na gyon ko mo lyan ve -
szik az új dráma „moz gal má nak” ügyét. Fe szült fi gye -
lem mel kö ve tik egy más elôadá sait, élén ken re a gál nak
min den jó, ere deti gon do latra, szí né szi és ren dezôi
meg ol dásra. Ott van nak min den szak mai ren dez vé -
nyen, és szo kat lan ko moly ság gal vi táz nak egy más sal.
Igazi meg mé ret te tés ként élik meg a fesz ti vál sze rep -
lést, amelyrôl egy tízfôs zsûri ítél ke zik.

Az elsô pro duk ció, amit lá tok, a Te atr.doc sa ját elô -
adása, a De mok rá cia.doc. Spe ci á lis prog ram, az Orosz -
or szág ban élô né met ren dezô, Ge org Ge noux mun -
kája. Va ló já ban já ték a kö zön ség gel, amely nek
mind  vé gig be le szó lási joga van az ese mé nyek ala ku -
lá sába. A já té kot két já ték mes ter (két hi va tá sos pszi -
cho ló gus) irá nyítja. A ren dezô a hát térbôl fi gyel, és ha
szük sé ges nek érzi, be le szól. Az in te rak tív vita-já ték
arra ke resi a vá laszt, mit gon dol nak az em be rek a de -
mok rá ci á ról, és mi lyen nek kép ze lik el azt, úgy, hogy

Szi lá gyi Má ria

De mok rá cia.doc  
N O  V A J A  D R A M A  F E S Z  T I  V Á L  M O S Z K  V Á  B A N

K
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köz ben a kö zön ség maga is „vizs gá zik” de mok ra ti kus gon dol ko dás- és
vi sel ke dés mód ból. Az ele jén a két já ték mes ter meg kéri a nézôket, hogy
ke res se nek ma guk közt egy-egy olyan sze mélyt, aki szim bó luma le -
hetne a de mok rá ci á nak. Majd meg sza vaz tat ják a kö zön sé get ar ról, hogy
a ne ve zett sze mé lyek kö zül kit tart a le gal kal ma sabb szim bó lum nak.
A gyôztes nek el kell me sél nie egy olyan tör té ne tet, amely nek köze van
a de mok rá ci á hoz. Ez után egy ön ként je lent kezô „ren dezônek” el kell
kép zel nie és meg kell ta lál nia a kö zön ség so ra i ban a tör té net sze replôit,
majd el kell he lyez nie ôket a já ték tér ben az erô- és a szim pá ti a vi szo nyok
alap ján. A kö zön ség ön fe ledt el ra gad ta tás sal vesz részt a ren de zés fo lya -
ma tá ban. Ja va sol, el vet, fe lül ír. És te szi ezt nem csak azért, mert jo got
ka pott rá, ha nem mert érzi, hogy a já ték ki ta lá lói ko mo lyan ve szik, nem
ve rik át pél dául be é pí tett szí né szek al kal ma zá sá val. Jó fel ütés ez a de -
mok rá cia-já ték egy olyan fesz ti vál hoz, amely szán déka sze rint a való sá g ra
fo ku száló da ra bok be mu ta tá sára vál lal ko zik.

A mai orosz cé gek vi lá gába nyújt be pil lan tást a Te atr.doc Me ne dzse -
rek címû, ver ba tim mód szer rel ké szült elôadása (do ku men ta rista drá -
ma í rás, amely ál ta lá ban in ter júk ból épít ke zik). Míg azon ban a ha sonló
te ma ti kájú nyu gat-eu ró pai da ra bok ban agyon dol go zott, ma gá nyos me -
ne dzse rek rek re á ciós-te rá piás works ho po kon igye kez nek vissza nyerni
ener gi á i kat (lásd Top Dogs), ad dig
itt olyan me ne dzse re ket is me -
rünk meg, akik még ren de sen
dol gozni sem ta nul tak meg. Eb -
ben az eset ben nem in ter júk út -
ján jött létre az elôadás, ha nem
né há nyan Rusz lan Ma li kov ren -
dezô ve ze té sé vel moszk vai iro -
dák ban ti tok ban ki fi gyel ték az ott
dol gozó kö zép szintû ve zetôk tény -
ke dé sét, és ki hall gat ták be szé dü -
ket. Az elôadás ban egy új mun -
ka  társ fel vé teli pro ce dú rája kap -
csán egy cég mar ke tin gosz tá lyán
dol gozó me ne dzse rek vi lá gát is -
mer jük meg. A szí nen hos szú fe -
kete asz tal, szék, a mennye   zetrôl
vö rös tele fon lóg le. A fi gu rák
meg je le nése és vi sel ke dése re á -
lis. A fel vé te liz te tés fo lya ma tá ban
nincs sem mi féle ir re á lis elem.
Még is per ce ken be lül tö ké le tes
ká osz ural ko dik el a szí nen. En -
nek oka, hogy az osz tály munka -
tár sai nem össze han gol tan és
szisz te ma ti ku san vég zik a dol gu -
kat, ha nem tel je sen eset le ge sen
és sa ját be lá tá suk sze rint. Így fo lya ma to san aka dá lyoz zák egy mást, és
nem jut nak ötrôl a hatra. De ez a leg ke vésbé sem za varja ôket. Jól el van -
nak: te áz gat nak, mar hás kod nak, ki csit stresszel nek és sze xel nek. A he -
lyi kö zön ség vé gig ha ho tázza a já té kot, amely au ten ti kus gúny raj zát adja
a me ne dzse rek vi lá gá nak. És egy ál ta lán nem törôdik az elôadás esz té ti -
kai meg for mált sá gá val. Pe dig a vicc az egész ben az, hogy Ma li kov a fre -
ne ti kus ha tást egy is ko lai szín ját szó cso port elôadá sára em lé kez tetô
ren de zés sel éri el. 

A Dur nyen kov fi vé rek a kor társ orosz drá ma í rás is mert alak jai. Együtt
is és kü lön-kü lön is ír nak dara bo kat, ame lyek kö zös jel lemzôje, hogy
na gyon ne he zen fejt hetôk meg. A fesz ti vá lon az idôseb bik fi vér, Vja -
csesz lav Dur nyen kov Há rom je le net négy fest ményrôl címû újabb ta lá nyos
mûve sze re pelt. A szerzô egy lé tezô szent pé ter vári festô négy fest mé nye
alap ján ki ta lál egy tör té ne tet az egyik ké pen lát ható kis fi ú ról. A da rab -
ban a fiú fi a tal fér fi ként je le nik meg. Kolja egy bul vár lap nak dol go zik,

és re gényt ír ma gá nak. A da rab élete
négy évét kö veti nyo mon. Az elô -
adás, ame lyet a Prak tika Szín ház ban
az új dráma esz mei atyja, Mi hail
Uga rov vitt színre, az zal kezdôdik,
hogy a pa rá nyi szín pad egyik sar ká -
ban dom bo rúan ki fe szí tett vá szonra
ki ve tí tik a fest mé nye ket, XIX. szá -
zadi élet ké pe ket, és fel vé telrôl hall -
juk az író hoz zá juk fû zött ma gya rá -
za tait. Uga rov a hely szû kébôl erényt
ko vá csol, és rend kí vül szel le mes
meg ol dás sal a szín pa don egy XIX.
szá za dot idézô szo bát ren dez be, de
a szo bá nak csak az egyik fele „való -
sá gos”, a má sik fe lét a vá szonra ve tí -
tett pro jek ció al kotja. Ez zel a meg ol -
dás sal a kül vi lá got is „be hozza”: a
vász non lát juk a sze replôket, amint
kint vi tat koz nak, majd el in dul nak

FENT: Három jelenet négy
festményrôl (Praktika Színház)

JOBBRA:  A Menedzserek 
a Tetr.doc elôadásában
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Mint egy ví zi ó szerû rém álom, amely még éb re dés
után is nyo maszt. 

Ivan Vi ri pa jev Jú lius címû da rab já nak ôsbe mu ta -
tó ját – a Prak tika Szín ház és az Oxi gén Moz ga lom
kö zös pro duk ci ó ja ként – a fesz ti vál ide jére ter vez ték. A be mu tató el ma -
radt, csak egy nyil vá nos fe lol va sás ré sze sei le het tünk. „A szö veg egy, már
nem fi a tal férfi mo no lógja, egy sza dista gyil kos nyom da fes té ket nem
tûrô, nyílt be széde, aki meg ölte a szom széd ját, le vágta egy haj lék ta lan fe -
jét, apró da ra bokra vá gott egy pa pot, aki me ne dé ket nyúj tott neki, ezt kö -
vetôen pe dig vég képp kan ni bál lett belôle: fel falt a kór ház ban egy nôvért,
még pe dig sze re lembôl. A da rabba be le szövôdnek a nôvér mo no lóg jai, a
hôs kép ze let beli vagy való sá gos fi a i nak pár be széde, va la mint ma gá nak
a hôsnek a sza vai is, me lye ket egy öreg em ber hez in téz – ta lán az is ten az,
vagy egy ha lál elôtti rém álom beli lény.” A Prak tika szín pa dán mind össze
egy szônyeg, rajta mikro fon, do hány zó asz tal és egy szék. Az asz ta lon ké z -
i rat és egy po hár víz. A szö ve get a mikro fon nál állva egy szí nésznô, Po -
lina Agu re jeva ol vassa. Nem éli ma gát bele, nem játssza el a fi gu rát, a
szö ve get mû al ko tás ként szó lal tatja meg. Ezt elsôsor ban az zal éri el, hogy
rit mi zálja, és egy sa já tos köz ve títôi hang nem ben adja elô, ame lyet „ci vil”
szín padi vi sel ke dé sé vel is me gerôsít. Hosszú, sö tét ru há ban lép szín -
padra, és meg nyug tató mo sollyal kezdi mon dani a szö ve get. Ha szü ne -
tet kell tar ta nia, hátra lép, és iszik egy korty vi zet. Az tán vissza lép a mik -
ro fon hoz, né hány apró moz du lat tal meg igaz gatja ru há ját, egy pil lan tást
vet a kö zön ségre, és foly tatja az ol va sást. A szí nésznô szé dü le tes ki su gár -
zá sá val pil la na tok alatt biz ton sá got adó szö vet sé get ala kít ki a nézôkkel,
és el éri, hogy ne bor zad ja nak el a szö vegtôl. Ta lán ezért, vagy mert csu -
pán egy idôs férfi fan tá zi á lá sa ként ér tel me zik a da ra bot, a nézôk köz ben
so kat ne vet nek. Vi ri pa jev nek min den esetre si ke rül is mét ala po san el -

Vlagyimir Pankov
Átjárás címû 
elôadása

a házba, és a szín padi aj tón ke resz -
tül már is bent is van nak a szo bá -
ban. A XIX. szá za dot idézô kül -
sôsé gek el len ére a fi gu rák szö  ve-
ge i ben gyak ran XX. szá zadi gon -
do la tok, a ki lenc ve nes évek szent -
pé ter vári un derg ro und mû vész vi -
lá gá nak po li ti kai, tár sa dalmi né  ze-
tei kö szön nek vissza. A sze replôk
szá mára az a köz ponti kér dés, ho -
gyan vál toz tas sák meg az el vi sel he -
tet len való sá got. (Mint ahogy az
volt a cári Orosz or szág ban a ni hi -
lis ták szá mára is, akik min de -
nestôl meg ta gad ták a hû béri vi lá -
got, és po li ti kai, tár sa dalmi moz-
gal mat in dí tot tak an nak meg dön -
té sére.) Dur nyen kov bra vú ro san
mossa össze a két kort. Kolja, a da -
rab fôhôse túl sá go san nor má lis, ô,
for ró fejû ba rá ta i val el len tét ben,
kép te len fé lel meit de monst rá ci ók -
kal és kü lön bözô ak ci ók kal eny hí -
teni. Kolja nem bírja el vi selni a
való sá got, mor fi nis tává vá lik. A vé -
gén túl ada golja ma gát és meg hal.
Az elôadás zá ró ké pé ben a vász non
va laki egy do bozka tar tal mát vizs -
gálja. A do boz ban ol csó bi zsuk
mel lett min den féle po li ti kai tar -
talmú ki tûzôk, mint ha a ki lenc ve -
nes évek nem ze déke egyik tag já -
nak hát ra ha gyott em lé keit lát nánk.
Le szá mo lás a ki lenc ve nes évek kel?
Vagy ke serû kons ta tá lása an nak,
hogy mára már csak ennyi ma radt
a ko rábbi idôk po li ti kai és tár sa -
dalmi moz gal ma i ból? Dur nyen kov
és Uga rov ránk bízza az ér tel me -
zést. In ten zív, ha tá sos elôadás.
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gon dol kod tat nia em beri mi vol tunk ról és vá gya ink ról. 
A fesz ti vá lon lát ható pro duk ciók kö zül Vla gyi mir

Pan kov Át já rás címû elôadása ment el leg messzebbre
a tár sa dalmi ön vizs gá lat ban, és esz té ti kai meg for -
mált  ság te kin te té ben is ez volt a leg iz gal ma sabb al ko -
tás. (Az elôadás ere deti címe Pe re hod, ami át já rót,
alul já rót, de át me ne tet is je lent.) Pan kov, aki ere de ti -
leg zene szerzô, ját szott a bu da pesti Kor társ Drá ma -
fesz ti vá lon 2005-ben ven dég sze replô Ka zan cev Köz -
pont Gyurma címû elôadá sá ban, Vö rös fo nál címû elsô
ren dezôi mun ká ját pe dig a Bárka Szín ház hívta meg.
Az elôadás mû fa ját Pan kov so undd ra ma ként ha tá -
rozta meg (így, egy szó ban írva), mi vel an nak fôsze -
replôje „a hang mint cse lek vés és ze nei esz köz”, s va -
ló  ban re me kül si ke rült a szö veg, a zene és a moz gás
új szerû szin té zi sét meg te rem te nie. 

A fél ho mály ban tar tott üres szín pad mind két ol da -
lán szám ta lan, ezer nyi ká bel lel össze kö tött hang szer.
Az elôadás egy etûd sor, amely ugyan azt a té mát járja
kö rül: az át me ne tet, az át me neti tár sa dal mat mu tatja
be az át já rók és alul já rók né pé nek szem szö gébôl. Az
etû dö ket Pan kov né hány fi a tal drá ma í ró val íratta, s
olyan fris sek, erôtel je sek, mint ha ver ba tim mód szer -
rel ké szül tek volna. (Moszk vá ban, a szé les su gá ru tak
és a szer te á gazó metró háló zat vá ro sá ban az át já rók és
az alul já rók nem csak a köz le ke dés, de a hét köz napi
élet fon tos hely szí nei is, a kis bu ti kok kal teli, ze nei ka -
val kád ban úszó fo lyosó-la bi rin tu sok ban pe zseg az
élet, so kan itt vá sá rol nak be, má sok itt ta lál koz nak, itt
köt nek üz le tet, me gint má sok itt húz zák meg ma gu -
kat, vagy lóg nak nap hosszat.) A szí nen va laki tan gó -
har mo ni kán a him nusz dal la mát játssza, majd imp ro -

vi zál rá. (Mint is me re tes, az egy kori szov jet és a mai
orosz him nusz dal lama ugyan az, csak a szö ve gük tér
el.) A vissza-vissza térô him nusz dal lam for má já ban
mind vé gig je len van a múlt és a je len. És fel vo nul a
tár sa da lom alsó ré tege: a drog dí ler, aki egy gye re kek -
nek szóló tv-show-ban pró bálja ki ma gát, és ká bítja el
a ki csi ket; egy kori ma gas rangú ka tona tiszt, aki nek
már csak el ko szo ló dott, gomb ja vesz tett zub bo nya és
ko pott ki tün te tése ma radt meg a dicsô múlt ból; kur -
vák, stri cik, rap pelô su han cok. De Pan kov nál semmi
sem re a lista. A szí né szek je le netrôl je le netre más sze -
rep ben tûn nek fel, és min dig a nyílt szí nen öl töz nek
át. A fi gu rá kat csak annyira raj zolja meg, hogy vi lá gos
le gyen az össz kép, ame lyet a sti li zált ze nei kö zeg és a
sti li zált flit te res jel me zek nagy sze rûen egé szí te nek ki.
Pan kov hangzó, sti li zált élôké pei rend kí vül be szé de -
sek és sok ré te gûek, s tele van nak fi nom iró ni á val és
hu mor ral. Kí sér te ti e sen idé zik a moszk vai csil logó-
vil logó való sá got és ká bító ér zés vi lá got. Pan kov mind -
vé gig kí mé let le nül üt köz teti ezt a fel színi csil lo gást a
mély ben ve ge táló, szen vedô, küsz ködô em be rek sor -
sá val és a múlt tal. Fi gye lem a kö zön sé get: ri adt te kin -
te tek, za vart ság ról árul kodó össze gör nyedt felsôtes -
tek, fe szen gés-mo cor gás. Pan kov a vé gén ál lás  fog la -
lásra kény sze ríti a nézôket: a szín pa don tel jes ko -
moly ság gal fel hang zik a szov jet him nusz, a nézôté -
ren töb ben fel áll nak, fôként fi a ta lok, és együtt ének lik
a fel vé tel lel. Elôadás után a kö zön ség, mint ha csak
me ne külne, pil la na tok alatt szét szé led. A moszk vai
szín há zak ban való szí nû leg nem so kan szembe sí tik a
kö zön sé get ennyire nyíl tan és egy ér tel mûen a je len
való sá gá val.

er lin, De uts ches The a ter. A pa ti nás, ugyan ak kor
a kor társ neon-esz té ti kát is ad ap táló épü let ka -

mara szín há zá ban mu tat ták be Bodó Vik tor és Vin nai
And rás új da rab ját, a Piz zi ca tót. A szerzôk a Le da rál na k -
el tûn tem nem zet közi si ke rei után kap tak meg hí vást a
Max Re in hardt ál tal ala pí tott és je len leg Mi chael Thal -
he i mer mû vé szeti ve ze tése alatt álló ka mara szín házba,
mely kor társ da ra bok ját szó he lye ként vált hí ressé. Az
elôadás ban a tár su lat tag jai mel lett meg hí vott szí né -

szek (Gryllus Dorka, Láng An na má ria, Tilo Wer ner) és
a ber lini Mû vé szeti Egye tem má so dé ves szí nész hall ga -
tói sze re pel nek és mû köd nek közre társ al ko tó ként. 

A Piz zi cato té mája, hely színe és oka Ber lin – a szer -
zôktôl meg szo kott spe ci á lis ol va sat ban. Leg in kább a
Ka baré Ber linje ez, de Bu da pest Ber linje is, sôt a Ka -
tona Jó zsef Szín ház Ber linje is (melyre a da rabba be -
é pí tett jel leg ze tes mo bil csengôhang utal). Bodó re ady-
made va ló sá ge le mek és idé ze tek össze kap cso lá sá val

Be recz Zsu zsa

Nem tu dom, 
de fo gai van nak
B O D Ó  V I K  T O R  –  V I N  N A I  A N D  R Á S :  P I Z  Z I  C A T O  –  B E R  L I N

B
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hoz létre egy olyan te ret, mely ben il lú zió és való ság ha -
tá rai ál landó moz gás ban van nak. A Piz zi cato tere egy
Ber lin nek ne ve zett való sá gi mi tá tor, melybe a mit sem
sejtô „ma gá nyos hôs” a da rab ele jén be le sé tál. 

Gá bor egy „Akárki”, egy „Bi e der mann”, a De uts c hes
The a ter szí né szé nek, Gá bor Bi e der mann-nak az al te -
re gója. Csak egy la kást sze retne bé relni a Hac kes cher
Markt mel lett, és már is sö tét ma chi ná ciók ál do za tául
esik. A fôbérlôk kez dettôl fogva gya nú san vi sel ked -
nek: Tilo (Wer ner) ide ges ha lan dzsába bo nyo lódva

jár kál fel s alá, majd „sze rep osz tó dá son” megy ke resz -
tül, így né hány pil la na tig két Tilo van a szí nen, a fe le -
ség, Isa bel (Schos nig) pe dig mint ha egész idô alatt
mon dani akarna va la mit. Senki és semmi nem az,
ami nek lát szik, leg ke vésbé a la kás, me lyet fura ala kok
és ön álló éle tet élô tár gyak kez de nek be né pe sí teni.
Hogy min dez Gá bor ví zi ója-e, vagy egy „Szen ti vá néji
álom” nevû kí sér let, melybe aka rata el len ére von ják
bele, ép púgy nem de rít hetô ki, mint Po lanski filmbeli
bérlôjé nek vi szo nya sa ját való sá gá hoz. 

A da rab kez de tén Gá bor Zu boly ként, sza már fej jel
éb red ka na pé ján. Rendôrök és kö zö nyös la kók ve szik
kö rül, akik va lami szek tá val hoz zák össze füg gésbe
álarca (?) mi att. „Ön egy sze rûen nem lé te zik” – mond -
ja az egyik rendôr, és be oltja Gá bort (ta lán való ság szé -
rum mal). Más részt vi szont a rendôrök is csak a Gá bor
szá mára meg ren de zett szín já ték sta tisz tái, leg alább
annyira fik tí vek, mint ô az ô szem szö gükbôl. A rejt ély
meg ol dása az egy más ban tük rözôdô nézôpon tok ál tal

a vég te lenbe ve títôdik. Gá bor való ság ví zi ója egy ka baré
fer ge te ges gyor sa ság gal le pörgô szá ma i nak dra ma tur -
gi á ját kö veti, ahol ala kok lép nek fel, ol vad nak egy -
másba, és vál toz tat nak iden ti tást. Az álom vi lág Obe -
ronja, a ka baré imp resszá ri ója nem más, mint a
fôbérlô Tilo Wer ner, aki nem utolsó sor ban ön ma gát is
sze rep ként játssza. Láng An na má ria az alak ját foly ton
vál toz tató já ték mes ter, a tün dé rek kó ru sá nak ve zetôje,
Puck, aki Obe ron ha tal mas ka rosszé ké ben fe szengve
súgja a „tün dér ki rály” fü lébe, hogy el vé tette a kí sér leti

alanyt. A kó rust al kotó di á kok je le netrôl je le netre új
sze  re pekbe és sze rep vá gyakba búj nak (meg Kop pány
Gi zella ôrült jel me ze ibe). 

A stac ca tóban (il letve piz zi ca tóban) ját szott je le ne tek
el len pontja Gá bor any já nak egész elôadá son vé gig hú -
zódó ké szülôdése a fi á val való ta lál ko zásra. Kat rin
Klein az elôadás ele jén tele fon hí vást kap Gá bor tól, aki
a vá rosba ér kezve sze retne vele ta lál kozni. Mire a nô
ru hát vált, és haj lék ta lan szál lóra ha son lító man zárd -
szo bá já ból egy lét rán ke resz tül le má szik (szinte le zu -
han) a szín padra, már késô: vi lá gok vá laszt ják el ôket
egy más tól. 

Bodó a Szen ti vá néji álom szü zsé jét ve szi ala pul, egy
ab szurd dráma anya gát nyeri ki belôle (szesz élyes tu -
dós tönkre te szi egy ár tat lan em ber éle tét), és az egé -
szet egy ka baré struk tú rá já ban oldja fel. Ko rábbi da -
rab ja i hoz ha son lóan a Piz zi ca tó ban is ké szen ka pott

Jelenet a Pizzicatóból 
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esz köz tár ral dol go zik, me lyet imp ro vi za tív lo gi ká val
han gol össze. A rö vid szkeccsekbôl álló elôadás egy
tör té net le hetôsé geit fo gal mazza újra, va ri álja, ágyaz -
za egy másba. Ez az ál landó ke re sés és új ra fo gal ma zás
adja a Bo dó nál is mert la bi rin tusszerû dra ma tur giát,
mely más részrôl a „ma gá nyos hôs” ke re sé sé nek és el -
téve(lye)dé sé nek fik ci ó jába ágya zó dik. A Piz zi cato hô -
sét ugyan az a szín házi gé pe zet szá molja fel és al kotja
meg, mint Jo sef K.-t. És per sze a nézô. Mert vé gül is
tôle függ, hogy a tör té né se ket egy sze mély ví zi ó ja ként
azo no sítsa, vagy el tá vo lod jon az ér tel me zés kény sze -
rétôl, és az egé szet egy szel le mes „Bob Fosse-unp lug -
gedként” fogja fel. Eset leg rá jöj jön, hogy itt sa ját (szín -
házi) lá tása is a já ték ré sze, és a ren dezôi kon cep ció
fel fej té sé nek szép sé ge i ben lelje örö mét. Bodó erre a
lá tás módra ref lek tál a da rab egyik zá ró je le ne té ben.
Gá bor mû té ten esik át, mely nek so rán agy ve le jé ben
„szín ház kór tani” szak sza vak ból álló (kö rül be lül: „a
ke gyet len ség ne od ra ma ti kus, posztt ra u ma ti kus szín -
háza”) katy vasz ke rül fel színre. 

Ha son lóan ját szik a nézôvel Bar tos And rás ra fi nált
dísz lete. A le pusz tult la kás be ren de zé sét egy szerre
külsô és belsô te rekre utaló fa lak ha tá rol ják, me lyek
kü lön bözô fó kusz pon to kat kí nál nak. Az egyik fal hoz
ál lí tott mozi szék sor és az elôadás bi zo nyos pont jain a
szoba belsô kellôs kö ze pére le eresz kedô vas füg göny

meg ne vezi és ezál tal idézôjelbe te szi a te ret. A Mo tel
dísz le tére em lé kez tet a for gó szín pad se gít sé gé vel
meg nyíló te rek, az újabb és újabb je le ne tekre való rá -
nyi tás elve, mely a drá mai li ne a ri tást a var ti eté sze ri a -
li tá sá val váltja fel. 

A drá mai struk túra fel szá mo lá sá ban Bodó ta lán a
Piz zi ca tóban jut a leg messzebbre. Akár a fil mes vá gás
tech ni ká já val hoz zuk ezt össze füg gésbe, akár a kol -
lázs el vé vel vagy az imp ro vi zá ció per for ma tív sa já tos -
sá ga i val: a kö zös pont az áb rá zo lás, a ki fe je zés ha gyo -
má nyos mód ja i nak meg kérdôje le zése. A Piz zi ca tó ban
még meg lévô ha gyo má nyos szín házi nar ra tí vák mö -
gött pro vo ka tív mó don nem áll sem mi lyen „áb rá zolt
való ság”. Nem csak a tör té net vagy a sze replôk ve szí tik
el drá mai ér te lem ben vett mély sé gü ket, de a nyelv is.
A da rab ban ugyan min den ki túl nyo mó részt né me tül
be szél (ki vé tel pél dául Gryllus Dorka és Láng An na -
má ria röpke ká rom ko dás-köz já téka), de a nyelv bot lá -
so kon és tor zu lá so kon ke resz tül a sza vak ér telme
két sé ges ma rad. „Mi lyen stí lus ez? “ – kér dezi (nyers  -
fordí tás ban) az em lí tett mû tét nél köz re mû ködô la -
bo ráns. „Nem tu dom. De fo gai van nak” – hang zik a
vá  lasz. 

Bodó kö vet kezô né met or szági mun kája egy hely-
s pe ci fi kus per for ma tív ins tal lá ció lesz. A Piz zi cato to -
vább gon do lása. 

Rádai Andrea

Pro ust-
szim fó nia 
R O T  T E R  D A M  –  R O  T H E  A  T E R

z idôs Pro ust hát tal áll a kö zön ség nek, 
szem ben a la mel lák ból álló füg gönnyel. 

Be dugja fe jét a füg göny csí kok közé, és he gedû szó
kí sé re tére las san me sélni kezd. Köz ben a füg göny
sík ján a sej tel mes kék fénybôl ki raj zo ló dik a be szélô
ka me rá val fel vett, óri ási mé ret ûre na gyí tott arca. 
A rot ter dami Ro The a ter Pro ust-so ro za tá nak elsô
je le nete a maga ki fi no mult sá gá ban tö ké le te sen
meg ra gadja az em lé ke zés fo lya ma tá nak, a sze mé -
lyi ség és az idô vi szo nyá nak össze tett sé gét. 
A me sélô – akit lá tok is meg nem is – elôre is néz
meg nem is, tü körbe is meg nem is, vagy ta lán 
a tü kör mögé. 

A
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A fen ti hez ha sonló szín házi esz kö zökre épülô Pro ust-
cik lus messze túl lépi egy, a re gényt ki vo nattá csu pa -
szító iro dalmi ad ap tá ció vagy egy, a ma rok nyi Pro ust-
ol va sóra ka csintó uta lás hal maz ke re teit. Guy Cas si ers
belga ren dezô elôadás-so ro zata ön ma gá ban is ér vé -
nyes al ko tás: mul ti me di á lis Pro ust-mú zeum, a re -
gény   fo lya mot ol vasó kép ze let meg je le ní tése. A lát vá ny -
e le mek fel hasz ná lá sá nak pro fiz musa nem ön célú:
hi ába fi gye lem tágra nyílt szem mel a ra fi nált képi
meg ol dá so kat, az elôadás köz ben az az ér zé sem, hogy
va ló já ban le hunyt szem mel hall ga tok va la kit, aki
Pro ust so rait a fü lembe sut togja. 

A Ro The a ter az el múlt évek so rán mu tatta be Az
el tûnt idô nyo má ban alap ján ké szült so ro zat da rab jait.
A Pro ust 1 (2003) nagy já ból a Swann kö tet nek fe lel
meg, míg a Pro ust 2 (2003) Mar cel és Al ber tine kap cso  -
la tát mu tatja be meg is mer ke dé süktôl egé szen a lány
tra gi kus ha lá láig. A Pro ust 3 (2004) a Gu er man tes-ék bôl
emeli ki a pá ri zsi tár sas ági élet és a ho mo sze xu a li tás
té má ját. A Pro ust 4 (2004) kissé el tér a re gény fo lyam
szabta út tól, mert A meg ta lált idôn kí vül Cél este
Al ba ret, az idôs Pro ust ház ve zetônôjé nek vissza em lé -
ke zé seibôl me rít. A négy elôadást egy más után is ját -
szot ták Pro ust-ma ra ton cím mel, nem csak Hol lan  di á ban,
ha nem Brüsszel ben és Ber lin ben is, a Kuns ten Fes ti -
val des Arts és a Ber lini Ün nepi Já té kok ke re té ben.  

Az elôadá sok nem a könyv ben le írt ese mé nyek sor -
rend jét kö ve tik, ha nem – és ezt a cím is jelzi – a re gény -
író Pro ust éle té nek egy-egy sza ka szát mu tat ják be: a
kis fiút, a ka maszt, a fér fit és az öreg em bert. Pro ust
sze re pét ugyan ak kor ket ten játsszák: egy fi a tal (Eelco
Smits) és egy idôsebb szí nész (Paul R. Ko oij), akik nek
szín padi je len léte mind egyik da rab ban egy for mán

Marlies Heuer (Odette) 
a Proust 1-ben

Fania Sorel (Gilberte) a Proust 1-ben
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hang sú lyos. A pa no ra mi ku sabb Pro ust 1 és a Pro ust 3
a pá ri zsi tár sas ági élet egy-egy szeg men sét mu tatja
be, az az az elsô rész ben a „Ver du rin-sza lont” és a har -
ma dik ban a Gu er man tes-ok fog adá sait. A Pro ust 2 és
a Pro ust 4 ez zel szem ben a re gény író éle té nek egy-egy
fon tos kap cso la tára kon cent rál. Az elsô és a har ma dik
rész en nek meg fe lelôen bo nyo lul tabb és ra fi nál tabb
tech ni kai esz kö zö ket és jó val na gyobb sze replôgár dát
vo nul tat fel, míg a má so dik és a ne gye dik rész han gu -
lata bensôsé ge sebb és kon cent rál tabb: mind össze
négy sze replô van a szín pa don, s akár csak Pro us tot,
Al ber tine-t és Cél este-et is két-két szí nész játssza.  

A Pro us tok va rázs la tos han gu la tát a leg kü lön fé lébb
mul ti me di á lis esz kö zök te rem tik meg. Mint ha em lé -
kezô-la bo ra tó ri um ban len nék: egy szerre hat rám
hang és fény, kép, írott és mon dott szö veg, s ahogy
Pro ust mû vét, úgy az elôadást is át szö vik a kü lön bözô
mû vé szeti ágakba tar tozó al ko tá sok. A Pro ust 1-ben
vo  nós né gyes ad elô rész le te ket Kur tág, De bussy, Sosz -
ta ko vics és Ra vel ze né jébôl, a Pro ust 3-ban a Ba chot
éneklô rot ter dami gyer mek kó rust ve zényli Gu er man tes
her cegnô vagy Swann-né. Az elôadá so kat fel is mer -
hetô vagy föl dön túli, fur csa zö re jek kí sé rik vé gig: ten -
ger zú gás, su ho gás, só ha jok és halk si ko lyok. 

Az elôre fel vett és élô ké pek nem egy sze rûen ki e gé -
szí tik, ár nyal ják a szín padi ese mé nye ket, ha nem oly -
annyira szer ve sen egy másba szövôdnek, hogy tö ké le -
te sen egybe mos sák a kép ze let és a kép ze let hez ké  pest
lé tezô való ság ha tá rait. Eb ben a vi lág ban il lú zi ónk a
li ne á ris idôrôl egy sze rûen hasz nál ha tat lan: nincs ki -
je lölt vi szo nyí tási pont az idôben, mint ha az elôadás
mind vé gig egyet len pil la na tot sû rí tene. Ami kor pél -
dául a szín pa don Gu er man tes her cegnô fog adása
zaj lik, és – bár a szí né szek szinte moz du lat la nul áll -
nak, s nem né zek egy másra – öm le nek belôlük a tár -
sal gási for du la tok, a ki ve títôn egy má sik tár sas ági
ese mény ját szó dik: a her cegnô és ven dé gei fes tett
bok rok és vi rá gok kö zött pik ni kez nek. Eze ken a
néma fel vé te le ken a me ta kom mu ni ká ció annyira erôs,
hogy le he tet len nem pár hu za mo san fi gyelni a két
össze jö ve telt. Em lé ke ze tes az a je le net is, ami kor
Cél este és Pro ust elsô be szél ge tése alatt Paul Ko oij a
szín pad szé lén meg bújva be szél a ka me rába, és csak
ki ve tí tett arca for dul a ház ve zetônô felé. A gyer mek
Pro us tot ját szó Eelco Smits is ve tí tett ké pek kel be -
szél get az elsô rész ben – ap ró nak lát szik ha tal masra
na gyí tott szü le i hez és az or vos hoz ké pest. A vi deók
gyak ran tük rö zik vagy el for gat ják a szín padi ese mé -
nye ket. Az Odette-tel, a késôbbi Swann-né val való
kap cso la tába bele fá radt Swann mo no lóg ját a föl dön,
ol da lán fekve mondja el, mi köz ben ki ve tí tett ar cát
függôle ge sen lát juk. A tár gya kat áb rá zoló ké pek –
pél dául a bal beci ho tel nyi tott ab laka vagy Delft lát -
képe, a fest mény, mely nek szem lé lé sébe Ber gotte, a
re gény beli író bele hal – oly kor kom men tár nél kül
utal nak vissza (vagy elôre) va la mely ko rábbi (vagy
késôbbi) ese ményre. 

A ki ve títôn rö vid szö ve gek – mint ha az ol va sás a ha -
to dik ér zék szer vünk lenne – hoz zák mû kö désbe a
nézô kép ze le tét. A re gény szá mos mo tí vuma te hát
nem ké pi leg, ha nem csak szö veg ként je le nik meg:

Egy csók. A szeme. Lé pé sek zaja. Ga la go nya bo kor. A tör -
té nelmi idô szö ve gek se gít sé gé vel vá lik ér zé kel -
hetôvé, bár mi vel a fe li ra tok a ké pernyô egy ke vésbé
hang sú lyos pont ján tûn nek fel, mú lá sát csak mar gi -
ná li san ész lel jük – akár csak Pro ust. A Pro ust 4 a
2004: Ge orge W. Bush újra vá lasz tása fe li rat tal kez dô -
dik, majd az év szám láló fo lya ma to san ha lad vissza az
idôben, egé szen 1871-ig: Mar cel Pro ust szü le tése. A szín  -
pa don az idôs Pro ust ek kor már hal dok lik. 

A Pro ust-cik lust a kü lön le ges szö veg mon dás-tech -
nika is em lé ke ze tessé te szi. A fi a tal és az idôs Pro ust -
tól ren ge teg olyan re gény rész let hang zik el élôben,
mely hez nem kap cso ló dik szín padi cse lek mény. Az
elôadás még sem vá lik mo no tonná. Meg fon tol tan,
las san kí gyó zik a Pro ust-szö veg, és a szí né szek a leg -
vá rat la nabb pil la na tok ban tar ta nak szü ne tet: mint ha
kép ze le tük ép pen más utakra vinné ôket. A szö veg
szü le té sé nek, az írás fo lya ma tá nak va gyunk ta núi. 

Bár a bo nyo lult, szí nes ké pek, a han gok és a zene
szinte bom báz zák ér zék szer ve i met, a csak szö veg -
ként meg je lenô mo tí vu mok és az (anti)te át rá lis ef -
fek tu sok nem hagy ják el lus tulni a kép ze le tem. A pár -
be szé dek so rán a szí né szek gyak ran ké zi mik ro fonba
be szél nek, és a kö zön sé get né zik. Ami kor Swann és
Mar cel sze rel meik vélt lesz bi kus sá gá ról fag ga tóz nak,
mikro fon ju kat, mint egy bôszült ri por ter, he ves moz -
du lat tal tart ják part ne rük elé. Szín padi moz gás
egyéb ként alig van, a szí né szek több nyire szob rokká
me re vedve áll nak, ül nek vagy fek sze nek a szín pa don.
Csak fe li rat jelzi Al ber tine és And rée tán cát, me lyet a
fi a tal Mar cel oly fél té ke nyen, gyötrôdve szem lélt: a
két szí nésznô a szín pa don csak áll, és egy mást fi -
gyeli. A jel me zek, me lyek sem mi lyen kor hoz nem
köt hetôk, leg fel jebb a di vat be mu ta tók bi zarr ruha köl -
te mé nyeit idé zik fel, hi he tet le nül meg ne he zí tik a
moz gást, és szo bor sze rûvé te szik a sze replôket, a két
Pro us tot ki véve. Gil berte az elsô je le net ben el ké -
pesztô mé retû toll ko szo rút hord a fe jén, a Swann-nal
ka cér kodó Odette vál lán gö rög dinnye nagy ságú sárga
pom po nok van nak, Cél este ru hája su hogó se lyem
he lyett fe hér kar ton ból van.  

Ami kor Mar cel Al ber tine ha lá lá ról ér te sül, a lány
ki ve tí tett arca egy szerre el hal vá nyul. Ami kor újra ki -
é le se dik a kép, egy szob rot lá tunk a he lyén. Majd
egyre több szob rot: mû al ko tá sok hosszú so rát, a pil -
la nat me gö rö kí té sé nek kí sér le teit. Az el tûnt idô nyo -
má ban, a több ezer ol da las re gény va ló já ban né hány
pil la nat ról szól. Egyet len pil la nat ban min den benne
van. A ve len cei jár dakôben a comb rayi ga la go nya bo -
kor. A comb rayi ga la go nya bo kor ban a ve len cei jár -
dakô. A hal dokló Pro ust ban a gyer mek Mar cel. A gyer -
mek Mar cel ben a hal dokló Pro ust. A nézô a színház -
ban el fe led ke zik az idôrôl. Röpke pil la nat nak érzi az
elôadá sok alatt el telt négy száz ki lenc ven négy per cet.

WWW. SZINHAZ.NET



V I L Á G S Z Í N H Á Z

632 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

Bo ros Kinga

Bor za lom és sze re lem
S A  R A H  K A N E :  M E G  T I S Z  T U  L Á S

jász vá rosi Po li rom Ki adó nál né hány hó napja
meg je lent Egy élet raj zá ban And rei Şer ban

meg áll apítja, hogy örö kö sen két vi lág közt él. A Ro -
má ni á ból 1969-ben ki ván dorló, elôbb az Egye sült Ál -
la mok ban, majd a vi lág szá mos or szá gá ban el is mert
mû vész ként mû ködô ren dezô ez zel nem csak föld -
rajzi hely hez-nem-kö tött sé gére, utazó élet mód jára
utal, ha nem arra is, hogy a ma inst ream és az off-off
szín há zak, a si kerre te rem tett és a kí sér le tezô kedvbôl
szü le tett elôadá sok közt nem tud és nem is akar vá -
lasz tani. Elsô, a bu ka resti I. L. Ca ra gi ale Nem zeti
Szín ház ban le mon dás sal végzôdô ren dezôi-igaz ga tói
pró bál ko zása után ezút tal két, már a da rab vá lasz tás
okán is igen kü lön bözônek ígér kezô mun kára tért
vissza Ro má ni ába. A nagy sze beni Radu Stanca Szín -
ház ban e cikk írá sa kor nyí lik szét a füg göny Cse hov
Si rá lyá nak be mu ta tó ján – ezt To kió és New York után
har mad szor ren dezi Şer ban. 

A Meg tisz tu lást hó na pok óta játssza a Ko lozs vári
Nem  zeti Szín ház. Erôsen el lent mon dá sos nézôi és
szak mai vissza jel zés sel, va la mint né hány han gos bot -
ránnyal kí sérve. A be mu ta tót fog adó sûrû csend után
az elsô kri tika a no vem beri Or szá gos Fesz ti vá lon való
sze rep lést kö vetôen je lent meg, azon nal ki váltva a
ren dezô nyil vá nos, vita tó vá la szát. Ko ráb ban fel há bo -
ro dá sát fe jezte ki a saj tó ban az elôadást ven dé gül látó
bu ka resti Nem zeti túl ma gas je gyá rai mi att, amely

ez zel ki zárta a meg szó lí tani kí vánt
fi a tal kö zön ség ré te get. Mel les leg az
egyik elôadá son a fôsze replô szí -
nésznô nyílt szí nen kel lett hogy ki -
uta sít son egy va ku val fény ké pezô
kri ti kust.

And rei Şer ban és az Ame ri ká ban
élô ro mán drá ma író, Sa vi ana Stă -
nes cu kö zös ro mán for dí tása az
ere deti cí met (Cle an sed – Meg tisz -
tulva) kissé el fer dítve a fo lya matra
he lyezi a hang súlyt. Meg tisz tu lás –
a cím a szí né szek mun ká já ról is

FENT: Ramona Dumitrean 
és Hatházi András

BALRA: Hatházi András, Anca Hanu,
Silvius Iorga és Cristian Grosu 
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szól. Az elôadás min de ne kelôtt arra bi zony ság, hogy Şer ban mi lyen ki -
váló ön fe gye lemre, pon tos ságra kész tette ôket. A Tin kert ala kító Hat -
házi And rás ki vé te lé vel friss, leg fel jebb öt éve dip lo má zott fi a ta lok ala -
kí tá sá ból a da rab ban áb rá zolt szen ved élyek és szen ve dé sek el len ére
hi ány zik min den fajta pá tosz vagy ka ri kí ro zás. 

Şer ban nál komp lex jel le mek van nak, és az elôadás a szí né szi já ték kal
hi te le síti azt, amin meg üt köz nénk – vagy is ér vény te le níti az elôíté le te -
ket. Pél dául Carl és Rod gyûrû vál tá sá nak je le nete Ionut‚ Ca ras és Ad rian
Cucu ala kí tá sá ban a bon ta kozó sze re lem iz gal mát, bensôsé ges sé gét
hor dozza, és ha mar fe led teti, hogy két férfi sze rel mét a tár sa da lom haj -
la mos ab nor má lis nak tar tani. Nem a pi perkôc ho mo sze xu á lis, a sza dista
dok tor, a kö zön sé ges kon zumnô, a ski zof rén ka masz fil mes pa nel jeit
so ra koz tat ják fel a szí né szek, ha nem meg ke re sik a sze replôk iga zsá gát.

Kane da rab já nak mon dan dója egy ér telmû: a bor zal mak hát te ré vel
erôs kont rasz tot te rem teni a sze re lem nek. And rei Şer ban szán déka sok -
kal ta lá nyo sabb. Ren de zése – ami a tör té ne tet, a sze replôk ál tal lé lek ben
meg él te ket, a test kín ja i nak és gyö nyö re i nek való szerû be mu ta tá sát il -
leti – elsôre hû nek lát szik a da rab hoz. A Nem zeti szín pa dára be ren de -
zett nézôtértôl alig né hány mé terre zaj lik a fe hér csem pés, kór házra és
hús fel dol gozó üzemre egya ránt asszo ci áló já ték tér ben az in jek ci ó zás, a
vé res cson ko lás, a ve rés, a sze ret ke zés, az erôszak, az ön gyil kos ság. Az
elsô je le ne tek va ló ban meg rá zóak, bár a kép ze le tünkre bíz zák a cse le ke -
de tek ki tel je sí té sét. Cris tian Grosu arca néma or dí tásra tor zul, inas,
mez te len teste görcsbe rán dul, mi u tán Tin ker be adja a ha lá los ada got.
Hat házi And rás uj ja i val ol lót mí melve vágja ki Carl nyel vét. Ám a to váb -
bi ak ban Şer ban tu da to san rá li ci tál a ke gyet len ke désre: Tin ker kés sel,
bárd dal, vé gül lánc fû résszel esik neki Carl nak. Erre már nyílt kun co gás -
sal re a gál a kö zön ség. El ide ge nítô ki szó lá sok hív ják fel a fi gyel mün ket,
hogy bár mily mes teri is a szí né szek mun kája, bár mennyire fogva tart is
az elôadás (két óra negy ven perc egy hu zam ban), ne kap junk sok kot.
Tin ker a kö zön ség hez for dul: „Ne fél je nek, ma guk kö zül sen kit sem fo -
gok meg ölni.” A sztrip tíz tán cosnôt ját szó Ra mona Du mit rean fel szó lít
né hány nézôt, hogy si mo gassa meg csu pasz mel lét, ám aki bele menne
a já tékba, an nak ke zére üt. Ha sonló ha tású a sze relmi je le ne te ket kí sérô
zene és ve tí tés: Tina Tur ner, Sting egy-egy las súja, nap le mente, cso -
bogó pa tak és ilyes féle ter mé szeti ké pek lan gyo sít ják idillé Gra ham és
Grace ta lál ko zá sát, sze ret ke zé sét, a két test vér tel jes azo no su lá sát. Az
utolsó kép ben Carl ki nyitja le vá gott ke zét, le en gedi le vá gott kar ját, lá bát,
átö leli Grace-t, és így néz nek bele a jól meg ér de melt, túl csor du lóan bol -
dog be fe je zésbe. 

A kö vet ke ze tes túl zást ren dezôi szán dék nak kell el köny vel nünk. Bor -
za lom és sze re lem – Şer ban mind kettôrôl le rántja a lep let. A nézôben
nem me het végbe sem mi féle meg tisz tu lás, mert ér zel mi leg nem sod ró -
dik bele a tör té netbe. Ma rad szá mára a szí né szi mun kára, az elôadás
ha tás me cha niz mu sa ira fi gyelô in tel lek tu á lis öröm.

SA RAH KANE: MEG TISZ TU LÁS 
(Ko lozs vári Nem zeti Szín ház)

Dísz let- és jel mez ter vezô: Ad ri ana Grand. Ren dezô: And rei Şer ban.
Sze replôk: Cris tian Grosu, Hat házi And rás, Ionut‚ Ca ras, Ad rian Cucu,
And reea Bi biri m. v./Anca Hanu, Sil vius Iorga e. h., Ra mona Du mit rean.

Summary
The issue opens with a contribution to the new
Theatre Law on which theatre managers and
representatives of the Ministry of Education
and Culture recently agreed. The present ma -
terial concerns the structure of theatrical
establishments.

Reviews this time are by Balázs Perényi,
And rea Tompa, Balázs Urbán, Zsolt Kará -
csonyi, Tímea Papp, Judit Szántó, Tamás Tar -
ján, László Zappe, Lilla Proics, Andrea Rádai
and György Karsai and they examine Shake-
s peare’s A Midsummer Night’s Dream (The
Ark), István Tasnádi’s Finito (Örkény Theatre),
two productions of Shakespeare’s King Lear
staged by the same director first at Buda pest’s
National, then at Sepsiszent györgy/Sfintul
Gheorghe (Rumania), E. T. A. Hoff mann’s The
Golden Flower Pot (Nyíregyháza), The Women of
Trakhis by Sophokles (The Chamber), Ödön
von Horváth’s A Tale of the Vienna Wood (Stu -
dio of the National), Zoltán Egressy’s Accident
(Veszp rém), a free adaptation of Ion Luca Ca -
ra  giale’s Carnival by Lajos Parti Nagy (Ka pos -
vár),  Shakespeare’s As You Like It (Jó zsef Attila
The atre) and Heiner Müller’s Quar tet, a co-pro -
duc t ion by actors of various Ruma nian and
Hun garian companies. 

The four reviews in our column on modern
dancing are about Ninety-nine Minutes, a joint
production of the Central European Dance
Theatre, Singing Joints, a choreography by
Andrea Nagy and the GK Impersonators – not
just company, with a choreography by Chris -
tian Gergye, Flux, Transmission and Push, three
works by the visiting Russell Maliphant Com -
pany, and three short works by Kata Juhász
and Attila Gergely: Rock n’Roll, Song On the Eye
of the Needle and Eine kleine Bachmusik. Re -
view ers are Csaba Kutszegi, Krisz tián Falu -
helyi, Ta más Halász and Virág Vida.

Iván Koós, leading director and designer of
the State Puppet Theatre (later Budapest Pup -
pet Theatre) for forty years would be eighty in
March; István Nánay comments on his out -
standing merits.

In our new column on theatre history we
publish a classic text: József Katona, author of
our national play Banus Bánk exposes in 1821
the reasons why „playwriting cannot thrive in
Hungary”. Péter Valló, a contemporary direc tor
comments on the present validity of the essay. 

In its first part the column on world theatre
carries on the discussion on present day opera
production with a Berlin round table debate on
the question – two collaborators of the review
Opernwelt moderate, five leading German
directors and managers contribute – and with
an interview: Stephan Mösch and Uwe Schwei -
kert talk to Klaus Zehelein, music dramaturge,
manager between 1991 and 2006 of the Stutt -
gart Opera House.

In the second part Natalya Yakubova, Mária
Szilágyi, Zsuzsa Berecz, Andrea Rádai and
Kinga Boros discuss several interesting events
and/or productions abroad: the highlights of
the present Moscow season, the Moscow Fes ti -
val of New Drama, Pizzicato, a production by
Hungarian artists Viktor Bodó and András
Vinnai at the Berlin Kammerspiele, the stage
version in four evenings of Marcel Proust’s
novel À la recherche du temps perdu at the Ro
Theater in Rotterdam and Sarah Kane’s Clean -
sed, as directed at Kolozsvár/Cluj’s National
Theatre by Andrei Şerban. 

Playtext of the month is the new Hungarian
translation by György Karsai and János Térey
of the Sophokles classic, The Women of  Trak -
his, a performance also reviewed in this issue.  
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