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k o v á c s  d e z s ő

évadtükör, neMzedékváltás 

a Poszt-ra való válogatás nagy kihívás, nagy kaland és roppant felelősség. részint a 
magyar nyelvű társulatok fontosnak tartják, hogy valamelyik előadásuk időről időre ott 
lehessen a legjobbak között a pécsi fesztiválon, részint a versenyprogram szűkre szabott 
kerete – idén ez tizennégy előadást jelentett, tavaly tizenhatot – megköti a mindenkori 
válogatók kezét, és sokszor, mint idén is, szakmai kompromisszumokra készteti őket. 

Már beszámoltam az idei válogatás körülményeiről, a technikai feltételekről, kondíciók-
ról interjúkban, így most csak néhány tendencia, erővonal rövid és vázlatos áttekintésére 
vállalkoznék. de előbb néhány szó a válogatói ciklus átmeneti jellegéről. ami összefügg a 
szakma belső átalakulásaival, vitáival, s azokkal a veszélyzónákkal, amelyek tulajdonkép-
pen alapvetően meghatározzák a mai magyar színházat. a Poszt körül évek óta szakmai, 
elméleti, politikai viták dúlnak, amelyek alaposan megnehezítik, hogy szakmai konszenzus 
jöhessen létre a Poszt célját, funkcióját és további jövőjét illetően. Pedig, magam legalábbis 
úgy gondolom, e nélkül aligha jöhet létre igazán ütőképes, színvonalas és modern nemzeti 
fesztivál. Ugyanakkor még tavaly megalakult a Poszt szakmai tanácsadó testülete, amely 
színházvezetőket, gazdasági, elméleti és gyakorlati szakembereket soraiban foglalva repre-
zentálja lényegében a teljes magyar nyelvű színjátszást, a szervezeteket, az intézményeket, a 
kőszínházaktól a független társulatokig, a határon túli szcénától az egyetemekig. 

de lássuk ezután, milyen dilemmákkal szembesültünk válogató társammal, árkosi 
árpád rendezővel, és miféle erővonalak mentén vált számomra leírhatóvá az elmúlt gaz-
dag évad. Merthogy kifejezetten erős évaddal szembesültünk, s ezt már 2016 késő őszén 
is érzékeltük. Pontosabban az évad most is, mint mindig, meglepő változatosságot muta-
tott stiláris, tartalmi és színvonalbeli szempontból egyaránt. Ugyanakkor nagy számban 
jöttek létre igazi esztétikai értéket felmutató előadások a fővárosban, a vidéki társulatok-
ban, a független mezőnyben, s a határon túl is. Miként egy korábbi kritikámban megfogal-
maztam, csúcsra jár a magyar színház, legalábbis a legerősebb művészszínházi vonulata.

Mondhatni, a magyar színház erős és dinamikus arculatát mutatta fel az elmúlt egy 
évben, azt, hogy érzékenyen képes reagálni a társadalmi folyamatokra, mindennapjaink 
veszélyzónáira, s nemcsak tematikában, hanem a művészi válaszok széles spektrumában 
is. s azt is megtapasztalhattam, megtapasztalhattuk, hogy egyszerre vannak jelen az újító 
szellemiségű, erős társulattal rendelkező műhelyek, s az időlegesen rosszabb kondíciót 
mutató együttesek is, amelyek létrehoznak ugyan egy-egy izgalmas előadást, ám műsor-
politikájuk, arculatuk az útkeresésről, a társulat kifáradásáról vagy a személyi-alkotói vál-
tozásokból fakadó konstellációk nem túl szerencsés egybeeséséről szól. 

Mielőtt a tartalmi elemzésekbe fognék, előzetesen rögzíteni kell, hogy idén januárban 
már jeleztük, szóban és írásban a Poszt menedzsmentje s a szakmai tanácsadó testület 
számára, hogy a kiugróan sok, formátumos előadás jelenléte miatt szeretnénk, ha idén is 
tizenhat előadást válogathatnánk be a versenyprogramba. erre azonban nem nyílt mód, 
vélhetőleg financiális és technikai okokból. ami azzal a következménnyel is járt, hogy né-
hány általunk is nagyra értékelt, s a legjobbak között számon tartott előadás nem kerülhe-
tett be a versenyprogramba. Melyek ezek? Mindenekelőtt az Egy őrült naplója című mono-
dráma, keresztes tamás bravúros színrevitelében (amely ugyanakkor szerencsére látható 
lesz Pécsett, a kamaraszínházban, a Poszt Fesztiválon), a nemzeti színházi Galilei élete, 
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zsótér sándor tiszta gondolati ívet felrajzoló rendezése, amely autentikusan és játékosan 
szólaltatja meg a brechti gondolatvilágot. de ilyen a Miskolci nemzeti színház A mi osztá-
lyunk című előadása, amely az eddig látott słobodzianek-előadások közül az egyik legiz-
galmasabb, és nagy hatásúan közvetíti azt a társadalmi önszembesülést a nemzeti történe-
lemmel, amely olyannyira hiányzik a magyar társadalomból. s ilyen a nyíregyházi Móricz 
zsigmond színház Emilia Galotti-előadása is, amely a maga artisztikus formálásmódjával 
egészen újszerű, egyszerre modern és konzervatív interpretációját adja lessing művének. 
és még ilyen a Jurányi közösségi inkubátorházban bemutatott Napraforgó című független 
színházi előadás is, amelyet a kitűnő író és színházi alkotó Pass andrea írt és rendezett, s 
amely mindennapi sorshelyzeteket érzékenyen leképezve beszél kiszolgáltatottságról, ma-
gánéleti frusztrációkról, az iskolarendszerben rejlő csapdahelyzetekről. 

ha a magyar színház erővonalait próbálom megrajzolni, mindenekelőtt a sokszínűsé-
get kell kiemelnem. tematikailag, stilárisan, gondolati holdudvarát tekintve is gazdag az 
a mezőny, amely a mai magyar színházat jellemzi. helyet kapnak benne a történelmi múl-
tunk (és jelenünk) olyan traumái és válságtünetei, mint például az antiszemitizmus. 
legerőteljesebben a Miskolci nemzeti színház robusztus Móricz-víziójában szólalt meg 
ez a vonulat, a Kivilágos kivirradtig című előadásban, amely része az idei versenyprogram-
nak, s amelyet rusznyák gábor állított színre. de ugyancsak a miskolciak előadásában 
láthattuk az A mi osztályunk című słobodzianek-dráma kitűnő előadását, amelyről fentebb 
szóltunk. s ilyen a katona József színház izgalmas Bádogdob-előadása a kamrában, 
hegymegi Máté rendezésében, s a lopakodó fasizmus pszichológiájába avatja be a nézőt 
az örkény istván színház lendületes ödön von horváth-előadása, a Mesél a bécsi erdő, 
Bagossy lászló rendezésében. a magánélet, a családi élet válsága szólal meg az olyan 
formátumos produkciókban, mint a katona József színház Nóra – karácsony Helmeréknél 
című előadása, amelyet az egyik legtehetségesebb fiatal rendező, székely kriszta jegyez. 
de ebbe a vonulatba tartozik a kecskeméti katona József színház erőteles csehov-
előadása, az Apátlanul (Platonov), amelyet szász János rendező emelt a legendás Platonov-
előadások sorába, s kocsis Pál nagy formátumú alakítása a címszerepben tesz igazán em-
lékezetessé. s e ponton meg kell említeni az örök közhelyet, hogy színész nélkül mit sem 
ér a színház: számos olyan jelentékeny előadást láthattam a válogatói periódusban, ame-
lyet érett és remekbe szabott színészi alakítások tettek igazán izgalmassá. ónodi eszter a 
Nórában, kováts adél a radnóti színházi Futótűzben, sárközi-nagy ilona a debreceni 
Jadviga párnájában, kocsis Pál az említett Apátlanulban, stohl andrás a vígszínházi Bűn és 
bűnhődésben, Bányai kelemen Barna a szombathelyi A falu rosszában vagy trill zsolt a III. 
Richárdban a mai magyar színésznemzedék élvonalát jeleníti meg szerepformálásával. 

társadalmunk sötét bugyraiba kalauzol el bennünket egy független színházi előadás: 
Mundruczó kornél nagyszabású, originális víziója, a Látszatélet, amely a trafóban jött lét-
re, s vált az európai színpadok utazó sikerdarabjává. a filmnyelv eszközeit is használó 
produkcióban egy kilakoltatott roma asszony vitatkozik hosszan egy cinikus hivatali vég-
rehajtóval. Monori lili öregasszonyának arca a legbeszédesebb a hosszú, nyitó filmbeté-
ten: keménység és megalázottság, állampolgári öntudat és asszonyi düh pompás képe ez 
a mozgókép-részlet. 

s szeretném megemlíteni a fesztivál egyik, úgy gondolom, unikális produkcióját is: a 
Budapesti operettszínház Chicagói hercegnője a zenés műfajok között is különlegesnek 
számít: jazz-operett, amelyet kivételes zenei minőség, koreográfiai elegancia jellemez, az 
operettszínházi együttes professzionális ensemble-munkája pedig az élvonalba emel. 
kálmán imre zenei oeuvre-je, úgy vélem, integráns és megkerülhetetlen része a magyar 
színpadi és zenei kultúrának. 

a határon túli színházi szcénából ezúttal két előadás került be a Poszt-ra: a kolozsvári 
állami Magyar színház A mélyben című előadása, s a Marosvásárhelyi nemzeti színház 
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tompa Miklós társulatának produkciója, a Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zu-
han. előbbit (amely nemrég elnyerte a román színházi szövetség, az Uniter legjobb rende-
zésért járó díját) az egyesült államokban élő orosz Yuri kordonsky, utóbbit a román sztárren-
dező, radu afrim rendezte. ami egyúttal jelzi, hogy a határon túli színház multikulturális 
közegben hozza létre kiemelkedő előadásait. a kiemelteken kívül, a mezőnyben még számos 
remekbe sikerült, kiemelkedő produkcióval találkozhattam, ilyen a székelyudvarhelyi 
Roberto Zucco, amelyet zakariás zalán rendezett vagy a gyergyószentmiklósi Anyegin, a fia-
tal nagy Botond színrevitelében. 

szoktunk beszélni „határon túli” magyar színházról, de már régóta másról szól ez a 
történet. a határon túli színházak legjobbjai a magyar nyelvű színjátszás élvonalába tartoz-
nak, s konkurensei, egyúttal szellemi inspirálói lehetnek például a magyarországi társula-
toknak. ha e színházak profilját, műsorpolitikáját megvizsgáljuk, látható, hogy a társulatok 
tulajdonképpen termékeny szimbiózisban egzisztálnak az „anyaországi” teátrumokkal; 
számos magyarországi író, rendező, színész, dramaturg, tervező dolgozik szerte a magyar 
határokon túl, miként számos erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai művész működik 
közre magyarországi produkciók létrehozásában. s akkor még nem beszéltünk a napjaink-
ban már szerencsére nagyszámú vendégjátékokról, magyarországi társulatok külföldi fellé-
péseiről vagy külföldön működő, ám magyarul játszó társulatok bemutatkozásairól 
Magyarországon. 

a tágabb értelemben vett határon túli magyar nyelvű színjátszás ezer szállal kötődik, 
többek között, a nagy román rendezőiskola, s a román színjátszás olyan világszínházi al-
kotóihoz, mint silviu Purcărete, andrei Şerban, victor ioan Frunză, Mihai Măniuţiu és 
mások. az erdélyi színjátszás legfontosabb műhelyei egyebek között azért is olyan gazda-
gok a nyelvi, stiláris, szcenikai, vizuális, dramaturgiai eszköztár tekintetében, mert termé-
keny szimbiózisban fejlődtek a világszínházra, s az európai színházi folyamatokra nyitott, 
s a szakmai autonómiáját valamelyest még a ceauşescu-diktatúra alatt is megőrző román 
színházzal.

az igazán izgalmas produkciók leggyakrabban kiforrott, magas szinten teljesítő társu-
latokban jönnek létre, vagy olyan alkalmi együttesekben, amelyeket egy dinamikus ren-
dező és a köré csoportosuló alkotói csapat hoz létre. ez utóbbira is példák ifj. vidnyánszky 
attila legújabb rendezései: a gyulai várszínház és a nemzeti színház közös produkciója-
ként létrejött III. Richárd vagy a radnóti színházban látható Iván, a rettenet című roppant 
üdítő, szatirikus és humoros előadás. a fiatal rendező körül olyan alkotói team működik, 
amely szövegíróból, dramaturgból (vecsei h. Miklós), tervezőből, zeneszerzőből, fiatal 
színészekből áll. s a fiatalok dinamizmusa, profizmusa együtt mutatkozik meg olyan for-
mátumos színészek alkotó energiáival, mint például a III. Richárdban trill zsolté, hegedűs 
d. gézáé, eszenyi enikőé s az Iván, a rettenetben pedig lászló zsolté, Martin Mártáé s a 
többieké. 

ezek a produkciók rávilágítanak arra is, hogy újfajta látásmód van jelen a fiatalok 
gondolkodásában: újszerű világlátás, érzékenység, színpadi fogalmazásmód. nagy hang-
súlyt kap előadásaikban a vizualitás, a képek bőséges áradása, a klipszerűség, az attraktív 
zene, a mozgalmas koreográfia, a jelenetek felfokozottsága, pörgése. a III. Richárd, amely 
az idei Poszt versenyprogramjába is bekerült, egyszerre mutatja meg a diktatúra félel-
metes és bohózati arcát, elvetemültségét, s egyszerre szórakoztat is, hisz olyan látványos 
táncrevübe ágyazza mondandóját, amely képes megszólítani a legifjabb nemzedékeket is. 
Mindehhez járul egy kivételesen formátumos színész, trill zsolt színészi alakformálása, 
amely ugyanakkor végig együtt halad a fiatalok jelenlétével. 

s ha nemzedéki gondolkodásról esik szó, akkor meg kell említeni székely kriszta ren-
dező munkáit is, akár csak hegymegi Mátéét, Fehér Balázs Benőét, kovács d. dánielét, 
nagy Botondét vagy kincses rékáét. kincses réka a vígszínház házi színpadán mutatta 
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be a saját darabjából készült A Pentheszileia Program című előadását, amely egy fiatal nő 
hányattatásainak, útkereséseinek, érzéki, erotikus csapongásainak meglepően merész és 
önmarcangolóan őszinte krónikája; családtörténet és viviszekció. a klasszikus drámahős-
nő újraformálása modern alakban sok téren hoz újat: például a nyelvhasználatban, a be-
szédmódban, a verbalitás nyerseségében, az érzékiség végletességében. Mindezt egy 
szikrázóan tehetséges fiatal színész közvetíti legerőteljesebben: szilágyi csenge. 

apropó nyelv: az évad figyelemre méltó fejleménye a kendőzetlenül nyers, modern 
nyelvhasználat. a legfontosabb műhelyek legtöbbször új drámafordításokat használnak, 
azaz a legmaibb beszélt nyelvre ültetik át a nagy klasszikusokat. az említett III. Richárd 
szövegkönyvét vecsei h. Miklós jegyzi, s az átírt, továbbírt textus sokat megőriz a kano-
nizált fordítások fordulataiból, például vas istvánéból, ám mégis teljesen szabadon bánik 
a nyelvvel, a beszédmóddal. nem a nyelvhez igazítják a jeleneteket, a képeket, hanem a 
vízióhoz rendelik hozzá a hangzó beszédet, a nyelvet. lényegében ugyanez történik a 
kolozsvári állami Magyar színház A mélyben című előadásában, amelyet gorkij Éjjeli me-
nedékhely címen ismert drámájából radnai annamária fordított nagy nyelvi érzékenység-
gel, s a mai roncsolt, beszélt nyelv fordulatainak maximális kiaknázásával. de hisz a szín-
padról elhangzó beszédnek a mai nézőt kell megszólítania, a mai néző előtt kell ismerősnek 
lennie ahhoz, hogy a dráma, az előadás üzenete eljusson a befogadóhoz. ahogy történik 
ez a vígszínház nagyszabású dosztojevszkij-víziójában, a Bűn és bűnhődésben is, amely-
nek szövegét térey János készítette. 

s t U B e r  a n d r e a

Mintha lehetne BárMi MáskéPP, 
Mint ahogY van

A 2017-es MITEM-ről

Magyarország legjelentősebb színházi fesztiválja – így hirdette Facebook-oldalán a 
MiteM-et a nemzeti színház. ebben a megfogalmazásban óhatatlanul ott bujkál egy apró 
tüske. Ugyanis a nemzeti színház vezérigazgatója a teátrumi társaság elnökeként tulaj-
donosa a Poszt-nak, valamint tagja a Poszt megújításán fáradozó szakmai tanácsadó 
testületnek. e minőségében bizonyára nem az a célja, hogy a Poszt ne „a legjelentősebb 
színházi fesztivál” legyen.

de hát a MiteM valóban a legjelentősebb színházi fesztivál Magyarországon. eleve 
kormányhatározat rendel mellé évi 200 millió forintot. a hírek szerint már készen áll a 
határozattervezet a következő három év finanszírozására is. ebből arra következtethe-
tünk, hogy vidnyánszky attila, akinek jövőre lejár a vezetői mandátuma a nemzeti 
színházban, valószínűleg nem esélytelenül fog újabb ciklusra pályázni. ilyen volumenű 


