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orváth Csaba új darabjának,
A tavasz ébredésének játék-

ideje három óra. Szünet nélkül. Ez
önmagában nem minôségi fokmé-
rô, még csak nem is idegen a kor-
társ mûfajoktól, igen kockázatos
vállalkozás azonban a nézô türel-
mét és éberségét a koncepciónak
ilyen súlyosan alárendelni. De az
igazi baj az, hogy Horváth Csaba
nem tudta eldönteni, hogy meg-
rendezze-e Wedekind – a maga
idejében nagy port kavaró – drámá-
ját, vagy koreográfus-rendezôként
annak kortárs mozgásokkal ábrá-
zoló, fizikai színházi adaptációját
készítse-e el. Alkotásában egymás-
sal váltakoznak – és túlságosan el-
különülnek – a prózai és a táncos
jelenetek. Talán több gondot, idôt
kellett volna fordítani mûvészi ösz-
szecsiszolásukra. Ha kivonjuk a
prózai jelenetekbôl a táncot, vagy
fordítva: megszûrjük a szövegektôl
a mozgásos etapokat, akkor két rö-
videbb egyenértékû darabot kapunk
– vagy egy egységesen összedolgo-
zott, esetleg többféle jelrendszert
használó, polifonikus elôadást.     

Wedekind gyermektragédiája
nem egyedülálló az irodalomtörté-
netben. Atmoszférája leginkább
Musil mûvével, a Törless iskolaévei-
vel rokonítható. Hasonló nyíltság-
gal szólnak kamaszkori kegyetlen-
ségrôl, szenvtelenségrôl, homosze-
xualitásról. Wedekind mûvének
hatását azonban meghatványozza a
posztmodern szövegalkotás formai
eszközeinek használata, mely a
rendezô és a dramaturg merész
szövegalakítását dicséri. A monda-
tok és a nagyobb tartalmi egységek
közt – akárcsak Horváth jelenetei
között – csupán laza koherencia van.
Egy-egy szövegrész nem mellôzi a
líraiságot, de épp ez ellenpontozza
a szövegegész szorongást keltô si-

várságát. A beépített vendégszövegek a tizenéves korosztály sajátos réteg-
nyelvét lopják be a darab világába. Felmerül azonban a kérdés, hogy ele-
gendô-e mindössze ennyi és még néhány formai elem (például mai vise-
let, elektromos gitárok stb.) a darab aktualizálásához. Egyáltalán szándé-
kában állt-e a rendezônek Wedekind tragédiája kapcsán felhívni a
fi gyelmet napjaink problémáira? Esetleg éppen arra, hogy a lényegesnek
tûnô kérdések hogyan veszítik el jelentôségüket a más-más értékrend

alapján mûködô társadalmakban? Hiszen ér-
tékválsággal küszködô világunkban a nemi
érés felgyorsult, a nemek közti határok fella-
zultak, és felütötte fejét a szexuális sza bad(os) -

ság, melynek kontrollálása kikerült az iskola falai közül. A mi társadalmi
környezetünkben Wedekind – számomra legalábbis – idejétmúlt, ugyan-
akkor más szempontból jó választás: brutalitása, szimbolikus figurákkal
való telítettsége remek alap a kísérleti mûhelymunkához.

Az elôadás atmoszférája hátborzongató. Alapját a zárt intézményi (isko-
lai) közeg adja. Izgalma abban rejlik, hogy átélhetô, miként torzul a sze-
mélyiség egy fentrôl erôsen szabályozott, dogmákkal sújtott, behatárolt
élettérben, és hogyan válnak szárnyukszegetté a kamaszlelkek; másrészrôl
hogyan tör magának utat az elnyomhatatlan vágy, az ösztön, az emberi ér-
zés. Ki így, ki úgy reagál, mindenki saját stratégiát dolgoz ki a túlélésre, és
van, aki elbukik. Wedekind sémákat mutat be, esettanulmányokat sora-
koztat fel. Horváth képzeletében a környezet fátumszerûen meghatározza
a szereplôk sorsát. Leglátványosabban Mar tháét (Varga Gabi), akit otthon
vernek, és aki helyzetét beletörôdéssel veszi tudomásul. De folyton szo-
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rongó, zaklatott lelkiállapota miatt Moricz (Nagy Péter) halála is elkerül-
hetetlennek látszik. Ilze (Újhelyi Kinga), a prostitúcióba sodort lány topo-
sza magában hordozza sorsának tragédiáját, nem szenved, nincs bûntu-
data, puszta jelenlétével a tiszta lelkû Moricz öngyilkosság elôtti kálváriá-
ját hivatott bemocskolni. Egyedül talán Wendla (Földeáki Nóra) jelleme
fejlôdik – ô nôvé, anyává érik, halála oly magasztos, mint a görög sorstra-
gédiák hôsnôié. Bukását semmi sem akadályozhatja meg. Wendla és
Melchior (Krisztik Csaba) kapcsolata végzetes vonzerô következménye –
csak éppen mindketten másképpen élik meg a viszonyt. Wendla kiszol-
gáltatja érzéseit a szeretett férfinak, idealizált világában „szagos mügét”
keres, de helyette csak esôáztatta sarat talál. Az önfeláldozó jó szimbólu-
mává válik. Mindössze Moricz képes valamennyire felemelkedni hozzá,
pedig még meghalni sem tud méltósággal, örök vesztes. Melchior ateista,
és minden érzést eltaszít magától. Így tiltakozásik a fennálló rend ellen.
Hans (Mercs János) és Ernst (Kádas József) homoszexuális viszonya is alá-
fölé rendeltségrôl árulkodik. Georg (Andrássy Máté) és Ottó (Mészáros
Tibor) clown-jelenete az egyetlen gegekkel megtûzdelt része az elôadás-
nak. A szereplôk játéka tökéletesen igazodik az absztrakt színház elvárá-
saihoz; értô szerepformálásukért, átélésükért mindannyijukat elismerés
illeti. Közülük is kiemelkedik Földeáki Nóra tudatossága és pontossága. A
színésznôk (Földeáki, Varga, Egres) munkája meggyôzôbb és szuggesztí-
vebb, mint fiatal férfi társaiké (Mercs, Kádas, Andrássy, Mészáros, Nagy),
bár a Melchiort alakító Krisztik Csaba színpadi jelenléte élményszámba
megy. 

A Ladányi-módszeren felnôtt színészek rutinosan uralják a Horváth ál-
tal megkívánt mozgásstruktúrát. Az elôadás mozdulatnyelvrendszere lát-
hatóan kreatív összmunka végeredményeként született meg. A futás je-
lentése többrétû (verseny, kilátástalanság), de emlékezetesek a testi érint-
kezés jelenetei, melyekben éppen az egymáshoz nem érés adja a
megvalósulás feszültségét. A koreográfus a kombinációk konstruálásában
virtuóz. Érzi, hogy egy-egy mozdulatsor mikor kíván dinamikai váltást,
mikor van szükség térben való elforgatásra, a mozdulati szintek megvál-
toztatására. A test önálló kifejezôerejébôl kiinduló módszer szabad teret
hagy a színészek egyéni mozdulatkísérleteire. A szöveget általában kísérô,
megszokott gesztusok tudatos kerülése újszerû jelrendszert alakít ki,
amely néhol erôsíti, néhol gyengíti a cselekményt, a szituációt. A kísérlet
érdekes, de a kérdés nyitva marad: szüksége van-e a verbális színháznak a
szövegtôl eltávolodó, az emberi érzések ösztönös mozdulataitól megfosz-
tott, idegen gesztus- és mozgásrendszerre?

Van néhány tudatosan kívül re-
kesztett szereplôje az elôadásnak,
akik csak bizonyos jelenetekben
kap csolódnak be a cselekménybe.
Szimbolikus értelmû, karakteres
figurák. Zarnóczai Gizella spicc-ci -
pô ben egyensúlyozó, hajtû-kezû
Gólyája markáns alakítás. Hang ta -
lan kiáltása erôteljes gesztus. Moz -
gása Oscar Schlemmer marionett-
színész elképzelését juttatja eszem -
be. Alakja egyszerre retrospektív
utalás Wendla majdani terhességé-
re, és egyben kulcsfontosságú jel-
képe a méltósággal viselhetô embe-
ri életnek is. A tragédia leginkább
eltalált figurája. Horváth Lajos Ottó
a kjógen színházak néma szereplô-
it, kellékeseit idézi. Pedellusként
munkavédelmi sapkában észrevét-
lenül méricskéli a teret. Egy nagy
kartánc alkalmával bemutathatja
mozgáskultúráját: a fiatalok elôtt ô
diktálja az ismétlôdô mozdulatsor
iramát. Akár az elképzelt iskola
direktora is lehetne. Színészi ké pes -
ségeit a szerencsétlenül járt Moricz
csalódott apjaként bonthatja ki.
A debreceni Csokonai Szín ház öt
táncosból álló, nagyszerûen helyt -
álló tánckara diagonális belépôjével
más dinamikát hoz a színpadra,
mint a fizikai színészek mozgásso-
rai. Pontos technikai tudással kivi-
telezett kortárs táncbetétben debü-
tálnak: biciklismezre emlékeztetô
kékes jelmezükben végigzakatol-
nak a színpadon. Meg je lenésük
dra maturgiai jelentôsége bizonyta-
lan. Eleinte úgy tûnik, ellenpontoz-
nak: a külsô világból jöttek, vagy ta-
lán ôk az iskola elitgárdája (például
az amerikai filmekbôl ismert rög-
bicsapat elismert játékosai). Ké sôbb
a színészek altere gó jaként, árnyé -
ka ként tûnnek fel: táncos rezonôr-
ként felerôsítik a színészek moz gá-
s ában kifejezett gon do latokat. Gya -
ní tom, szerepeltetésük foglal kozta-
tási kényszerbôl is fakad, de Hor -
váth megtalálta darabbéli helyüket.

A szövegbeli helyszínek (iskolai
folyosó, erdô, szobák) megteremté-
se a nézô fantáziájára van bízva.
Horváth egyetlen nyomaszó, abszt-
rakt térbe helyezi a játékot. A szín-
padot – a hideg fényt szürreálisan
visszaverô – operafólia szegélyezi,
szemközt a terem hátsó fekete fala.

Krisztik Csaba (Melchior), Mészáros
Tibor (Ottó) és Nagy Péter (Moricz)  

M
á

th
é

 A
n

d
rá

s
 f

e
lv

é
te

le
i



392 0 0 7 .  o k t ó b e r www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö RT Á N C

Dísz let ként néhány gyúrópadra
emlékeztetô fekete mûbôr kerevet
szolgál. Ide-oda tologatásuk, felállí-
tásuk tökéletesen elegendô a jel-
zésszerû téralkotáshoz, a rendezô
teremtette nyomasztó miliô hiteles
környezetéhez. Az egyetlen kapasz-
kodó a felsôbb, transzcendens hata-
lom megvillanását, a halál utáni
jobb élet reményét jelképezi. A hát-
só díszletajtó óriási méretével meg-
nyílik (hogy a Gólya beléphessen
rajta) – ez a jelenet lesz alfája és
ómegája az expresszionista eleme-
ket ôrzô elôadásnak. A Fény test
nélküli megszólalása az Úr hangjá-
ra emlékeztet Az ember tragédiájá-
ból. A darab képi világa a nagy bel-
magasságú színházi térrel, a fehér
balettpadlóval, a Horváth által ked-
velt minimálszcenikával riasztóan
rideg. Felidézi Debrecen új kortárs
galériájában, a MODEM-ben látha-
tó Kis Varsó Mûvész csoport iskolai
tornasort ábrázoló, Tulaj don ságok
címû szoborcsoportját. A jelmezek
társadalmi csoportokat különítenek
el: a három diáklány különbözô,
nôi es színû sportformaruhái egy vi-
lágiasabb, szabadabb iskolarend-

szerhez való tartozásra utalhatnak, míg a fiúk fakó tornamezei az intéz-
mény szigorát mutatják. A kék elektromos gitárok – bár sokszor megszó-
lalnak ilyen-olyan formában, és a térben való rendezgetésükhöz is találhat-
nánk magyarázatot – valójában éppen olyan jelentés nélküli kellékek, mint
a Horváth egyik korábbi darabjában, a Médeiában szereplô kisautó. 

Horváth „fizikai színházi kísérletét” inkább mozgásorientált ösztön-
színháznak nevezhetnénk, amelynek tartalmi vonalát egy adott irodalmi
mû jelöli ki. A koreográfus korábbi munkáiban is gyakran ábrázolt han-
gulatokat, expressziókat és impressziókat. A tavasz ébredése is hasonló al-
kotó módszerrôl árulkodik. A kísérlet túlságosan hosszúra sikeredett, de
hangulatvilága, egységessége értékelendô. Ambivalens érzéseket keltô,
nehezen emészthetô és fárasztó, ám igencsak elgondolkodtató, szakmai
szempontból koncepciózus, sok értelmezési réteget megnyitó (és nyitva
hagyó) elôadás. Horváth bizonyára tudatos alkotó, de amikor az értelem és
a logika átmenetileg cserbenhagyja, intuíciója néha oda nem illô elemeket
is darabjaiba emel. 

A TAVASZ ÉBREDÉSE (Csokonai Színház, Debrecen)

Frank Wedekind nyomán, Bányai Geyza fordítása alapján készült.
Színpadkép: Horváth Csaba. Dramaturg: Gyulay Eszter. Jelmez: Benedek
Mari. Fény: Abuczki István. Rendezôasszisztens: Gyulay Eszter.
Táncasszisztens: Laczó Zsuzsa. Szcenikus: Hazsega Miklós. Rendezô,
koreográfus: Horváth Csaba
Szereplôk: Krisztik Csaba, Nagy Péter, Földeáki Nóra, Újhelyi Kinga,
Mercs János, Kádas József, Varga Gabi, Egres Katinka, Andrássy Máté,
Mészáros Tibor, Horváth Lajos Ottó, Zarnóczai Gizella, Czaltik Ildikó,
Iuga Anca, Nagy Olivér, Steuer Tibor, Tôke László.

MU Terminál roppant érde-
kes vállalkozás: „kortárs

táncmûvészeti mûhely”. Ha jól ér-
tem az eredeti ötletet, akkor való-
ban mûhelymunkáról volna szó,
vagyis nem a végtermék a lényeg,
hanem az odáig vezetô út. Ezen
alapelvnek megfelelôen az estek
publikus kísérleti atmoszférája
megdobogtatja a kritikus szívét –
olykor annyira, hogy kihagy.

A MU Színház által alapított, il-
letve befogadott Ter minál Ala pít -
vány mûvészeti vezetôi Juhász
Ka ta és Fejes Ádám, mindketten ne -
ves táncosok. Egyfajta elsô lép csô -

foknak szánják a mûhelyt, ahol fiatal, a (közép)iskolából éppen kikerült
táncosok együtt dolgozhatnak gyakorló kortárs koreográfusokkal. Az oly-
kor külföldi mestereket is vendégül látó mûhely az elmúlt két évben két
évfolyamot búcsúztatott el, számos esetben munkaszerzôdéssel. A Ter mi -
nál kellemesen egészíti ki a „Goli” (vagyis a Budapest Kortárstánc Fô is ko -
la) tevékenységét, egyszerre lazább és szorosabb köte lé ket kínálva, hiszen
csak egyéves, ám társulati munkáról van szó.

Hámor József, Juhos István, Sebastian Lingserius, Goda Gábor, Kun
Attila és sokan mások dolgoztak a Terminál ifjú táncosaival. A legutóbbi
elôadásra Nagy Zoltán és Fejes Ádám készített egy-egy koreográfiát, me-
lyekben az A és B estekrôl ismert táncosok új színekben mutatkozhattak
be. Ádám Tímea, Czédulás Esz ter, Fábián Anikó, Grecsó Zoltán, Illés
Zsuzsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle Viktor már az elmúlt hónapok so-
rán tanúbizonyságát adta elszántságának és lelkesedésének. A C est tech-
nikai fejlôdést mutat ugyan, de a talán valamifajta túlzott elkötelezettség-
bôl származó amatôr íze megmaradt.

Mestyán Ádám

A második évfolyam
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