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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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