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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 -
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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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