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zür re á lis ele mek, szó vic cek,
me ta szín házi uta lá sok, szél -

sô sé ges te at ra li tás, vul ga ri tás és in -
tel lek tu a li tás, hu mor és fi lo zó fia,
in di vi du a li tás és kol lek ti vi tás szín -
padi di  a   lek ti kája, köz életi ér zé -
keny ség, köz vet len ség, idé ze tek
bo nyo lult há lója, in ter tex tu a li tás,
pro vo ká ció és po lé mia – fo gal mak,
ame lyek egya ránt ta lá lóak Mo há csi
Já nos elôadá sa ira és Arisz top ha -
nész szín há zára, a gö rög óko mé di -
ára. Az eu ró pai szín házi ha gyo -
mány ból nem vé let le nül tûnt el ez
az ir ri tá lóan iz gal mas és össze tett
szín já ték tí pus. Hi szen olyan nyílt
köz éle tet, olyan kö zös ségi et hoszt
fel té te lez – fej lett és ki fi no mult
szín  ház kul túra mel lett –, amely ben
éle sen és köz vet le nül fo gal maz hat
a szín ház, ahová azért in dul a nézô,
hogy el gon dol kod jon, meg ért sen
vagy leg alább is meg fo gal maz zon
va la mit a kö zös ség – a po lisz –
(köz)éle tét fe szítô el lent mon dá sok -
ból. Po li szér té kek (az em beri nem -
be li ség tár sa dalmi jel le gé nek tisz -
te lete), de mok ra ti kus köz élet (a vi -
tába, az ér vek üt köz te té sébe ve tett
hit) nél kül nem szü let het ef féle
szín já ték. Így is elôfor dult, hogy
Kleón, a be fo lyá sos po li ti kus, a drá -
ma író vit ri o los tám adá sa i nak ál -
landó cél táb lája, meg ve rette Arisz -
top ha nészt. Ám At hén el lent mon -
dá sos, in du la tos, szét ta golt, hol
de  ma góg, hol ci ni kus po li ti ku má -
ban alap vetôen még is egy nyel vet
be szél tek az em be rek: meg volt a
„de mok ra ti kus mi ni mum”. A kö -
zös alap ér té kek biz to sí tot ták, hogy
az arisz top ha né szi ko mé diák exo -
do szá ban (fi ná lé já ban) kö zös mu la -
to zás ban meg szûn jön a disz har -
mó  nia, és di a dal mas kod jon a jó zan
ész, a be lá tás és az élet.  

Mo há csi Já nos sa já tos mû fajú elôadá sai a le he tet lent kí sér tik: a po li ti -
kum ál tal ki sa já tí tott, igény te len mé di a kom mu ni ká ci ó val össze ma sza tolt
alap konf lik tu so kat jár nak kö rül. Az al ko tók szín házi épít ke zé sé nek lé -
nyege, hogy fo lya ma to san vál toz tat ják az áb rá zo lás nézôpont ját; így
rendre ki zök ken tik a nézôt. Ezál tal meg aka dá lyoz zák, hogy auto ma ti kus
vá la szo kat ad jon egy-egy di lem mára. A szte re o tí piák az em beri ér te lem
szük ség szerû ka te gó riái, ezért cá fo la tuk óha tat la nul át for málja a gon dol -
ko dást, hogy be bi zo nyít sák tart ha tat lan sá gu kat. Ezért for dít ják ki a hét köz -
napi, iro dalmi, szín házi, po li ti kai mí to szo kat – ezért a ren ge teg uta lás,
idé zet. Az 56 06 hi vat ko zik Ör kényre, az Eg mont-nyi tányra, Döb lingre,
a nem zeti ro man ti kus fes té szetre, Mans feld Pé terre, Ká dár el rab lá sára, a
Nagy Imre-be szédre, pi ros pon tok kal  ope ráló ok ta tásra, Sztá lin csiz má -
jára, Len ing rád Filmre, Meg áll az idôre, a Nem zeti gö dörre, csengôfrászra,

Pe ré nyi Ba lázs

Tó ték disszi dál nak
M O  H Á  C S I  I S T  V Á N  –  M O  H Á  C S I  J Á  N O S  –  K O  V Á C S  M Á R  T O N :  
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„Kollektív kommentár ´56-ról”
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zöld ha tárra, Ôszödre, MTV-ost romra, Ja mes Bondra, Ti mes Squ are-re,
vas  füg gönyre, hold ra szál lásra… 

Ho gyan kérdôje lezôdnek meg az elôfel te vé sek? Elôször is új ra te rem tik
a való ság le írá sá nak, ezál tal sé mába szo rí tá sá nak legfôbb esz kö zét, a nyel -
vet. Fel rob bant ják, ki for dít ják, szét fe szí tik a rög zült szó for du la to kat, mon -
dá so kat. „Von jál le, Ár tány!” – sü völ tik a tün tetôk a nyitó je le net ben, az
öt ven ha tos „gö dör” ava tá sán. „Min den ki nek él ve szü le tett joga a gyü le -
vész ke dési jog” – ér vel az el len zék. Az em lék mû „his to ri kus mély sége tör  -
té nelmi ma gas sá gokba ível”, mondja ér tel met len és üres be szé dé ben a
„mi nisz ter asszony el nök”. A nyelv ta ni lag nem hogy si lány, de hely te len
mon da tok azért ér tel met le nek, hogy el fed jék: a hi va tal ból em lé kezô „ko a -
lí ci ós nak” nincs mon da ni va lója a meg em lé ke zés tár gyá ról, ´56-ról. A ki fa -
csart szleng ki fe je zé sek az egyes ér dek cso por tok, kö rök vi lá gér tel me zé sé -
nek ha mis sá gát lep le zik le, így jel lem zik a jobb ol dalt („Spic li bé renc”), a
ko a lí ció hí veit („Önök fü työ részni akar nak, vagy pár be széd?”) vagy az öt -
ve nes évek ap pa rat csik jait („A sta tá rium a mun ká sosz tály jobb keze”) az
ilyen és eh hez ha sonló le xé mak re a tú rák. A szó vic cá ra dat nem ön célú po -
én ko dás, a nyelvi sé mák újra ér tel me zé sére szol gál. (Kü lön ben meg tény -
leg szel le me sek, és ne vetni le het raj tuk). Fon tos, hogy a sa ját szö ve gek di -
a ló gusba eme lé sé vel utá noz ha tat la nul egye divé te szi a szí né szi je len lé tet. 

Az ál landó is métlôdé sek, át vé te lek, a kü lön bözô hely ze tek ben el hangzó
azo nos mon da tok pe dig még in kább meg kérdôje le zik a for mu lák amúgy
is ké tes igaz ság tar tal mát, eset leg egy lé nye gû nek mu tat nak olyas mit, amit
kü lön ne mû nek hit tünk. A je len „mi nisz ter asszony el nöke” fi no man ká -
rom ko dik, a sta tá ri á lis íté let vég re haj tói bru tá li san trá gá rak. „Hol old jam
meg, a Hold ban?” – kérdi mér he tet len sze relmi bá na tá ban az ávós pa -
rancs nok (Ka rá csony Ta más), majd La jos bá csi (Ko vács Zsolt), a tu dá lé kos
kép zelt be teg egy má sik je le net ben, hogy vé gül tény leg a Hold ban, vagy is
a le he tet len ben ol dód jon meg a Nagy Imre (Ko vács Zsolt)-„prob léma”,
még pe dig úgy, hogy Neil Armst rong fel vi szi ma gá val Imre bá csit. 

Az is métlôdô for du la tok, belsô hi vat ko zá sok, uta lá sok meg te rem tik az elô -
adás mi to ló gi á ját. A kör -
kö rös szer kesz tés, egy-
egy mo tí vum vissza-visz -
sza té rése el bi zony ta la -
nítja a nézôt, és ár nyalja,
de ki is olt hatja a ko ráb -
ban meg szü letô je len -
tést. Ká dár Já nos (Ko csis
Pál) és Rá kosi Má tyás
(Hor    nung Gá bor) ver -
seng egy te nyér nyi vö rös
ko ron gért, vagy is a szov -
jet ve ze tés ál tal ki a dott
pi ros pon tért. Jó né hány
je le net tel késôbb Nagy
Im rétôl (Ko vács Zsolt)
maga a zsi nó ron rep de -
sô Sztá lin elv társ mint
je le nés orozza el a pi ros
pon tot. Mi az azo nos ság
és mi a kü lönb ség a há -
rom kom mu nista po li ti -
kus közt? Tó té kat ször -
nyen meggyöt rik, me g-
a láz zák, vé gül ki de rül,
hogy az egyik ávós anyu -
ká já nak ki né zett la kás,
ami nek ki sa já tí tása in do  -
kolta a ke gyet len pro ce -
dú rát, egy eme let tel lej -

jebb, a har ma di kon van. Késôbb
Tó  té kat ke resi két szál lí tó mun kás,
hogy a ne gye dikre vi gyék té vé jü ket,
ami ben az MTV-szék ház ost ro mát
ad ják. Le het, hogy a min den kori
Tó ték min dig a ne gye di ken lak nak,
és min dig be kö szön hoz zá juk az
erôszak? Azért is ilyen hosszú egy-
egy Mo há csi-elôadás, mert idô kell,
hogy megszôjék a mo tí vu mok há -
ló ját. Min den mo men tum az elô -
adás je len tés vi lá gán be lül nyer ér -
tel met: az áb rá zo lás a tel jes ség, a
vi lág szerû ség ér ze tét kelti. Ezért
érez zük gran di ó zus nak a be mu ta -
tót, nem csak a bra vú ro san moz ga -
tott szám ta lan sze replô mi att. Egy-
egy vissza térô mo tí vum gaz da gabb
je len tés sel te lítôdik, sza vakra le for -
dít ha tat lan tar tal mat hor doz. Ilyen
szim bó lum lesz a ki vá gott anyag.
Tó ték fel ra va ta lo zott kis fia vágta
haj dan apuka in gébe a lyu kat, a
szív hez, a ko kárda he lyére. Késôbb
a ha tá ron fe szülô tér ké pen ék te len -
ke dik a lyuk – „le het, hogy Ro bika
vágta ol ló val az or szá got a sem -
mibe?”, kérdi Tótné. A nyí lá son
le het el isz kolni Ma gyar or szág ról.
A for ra da lom jel képe (ki vá gott
zászló), egy gye rek já ték, a szem é -
lyes gyász mo tí vuma, a hi ány és
üres ség, a semmi ér zete sû rû sö dik
össze egy kép ben. (Ha jól em lék -
szem, a lyu kas nem zeti lo bogó nem
sze re pel a já ték ban.)

A ké nyel mes be fog adói ru tint cá -
fol ják sze rep és sze mé lyi ség össze -
fo nó dá sá nak és szét vá lá sá nak va ri -
á ciói. A cse lek ménybôl ki emel kedô
tra gi kus hôsök ala kí tói össze forr -
nak fi gu rá juk kal, és ha gyo má nyo -
san: „azo no sulva”, „át élve” ját sza -
nak. Ilyen nagy sza bású, nagy ívû
szí né szet Varga Zsu zsa (az ál ta lam
lá tott elôadás ban ô ját szott) Sáry
Flóra (nem Tóth Ilona!)-ala kí tása.
A vég te len sé gig ki me rült, túl haj -
szolt, ká vén és ser kentôin jek ci ó -
kon élô me dika he ro i ku san küzd
sa ját gyenge sé gé vel, az aka dé kos -
kodó fônôvér rel, a for ra dal má ro kat
ül dözô ál lam biz ton sá gi ak kal, kö ve -
telôzô sza bad ság har co sok kal, al ko -
ho lista kol lé ganôvel, lá bat lan kodó
hi po chon der rel. Ki tö ré sei szélsôsé -
ge sen he ve sek: a hely zet ki lá tás ta -
lan, ô kép te len dön tési hely ze tekbe
kény sze rül, míg a leg végsôben,
hogy ki vé gez zék-e az áru ló nak –
ávós nak – vélt Zo lit, el bu kik. Ami -
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kor rá éb red tet tére, össze om lik; meg tör ten tá vo zik le -
tar tóz ta tó i val. (Sáry Flóra va lódi tra gi kus hôs, sor sába
ke verni egy köz he lyes sze relmi mo tí vu mot, mi sze rint
Zoli nem más, mint volt sze relme, le fo kozza alak ját,
nem jó öt let.) Iró ni á tól men tes, ér ze lem gaz dag szí né -
szet tel for málja meg Petô Kata a gyer me keit sorra el -
vesztô Tótné alak ját. Az égô te kin tetû asszony szinte
össze forr gyá szá val, min den szava, moz du lata su gá -

rozza fáj dal mát. A két szí nésznô nem ide ge níti el já té -
kát, a te át rá lis kö zeg ér tel mezi át, te szi gro teszkké a hi -
te les és szen ved élyes lé lek tani fo gal ma zást. Sáry Flóra
drá má ját mor bid kór házi bo hó zat övezi. Tótné kál vá ri -
á ját el emeli, hogy a szí nésznô jó val fi a ta labb a leg ki -
sebb gyer me két ját szó szí nész nél (Hor nung Gá bor -
nál), lá nya le hetne Tót nak (Szula Lász ló nak). 

Mi lyen szí né szi fo gal ma zás mód dal ta lál ko zunk még
az elôadás ban? Szte re o tip mó don gon dol kodó tí pu so -
kat áb rá zol nak ere deti és szem élyes hu mor ral. Kom -
men tál ják, ér té ke lik a meg je le ní tet tet, amúgy brech ti -

Vékes Csaba, Nagy Viktor, Serf Egyed, Tóth Richárd,
Karácsony Tamás és Hornung Gábor

Kovács Zsolt,
Nagy Ilona,
Gubás Gabi,

Tóth Richárd és
Mester Szilvia 
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e sen. Felhôfi Kiss László szám ta lan el len szen ves fi gu -
rá ban utá noz ha tat lan fa arcú, szi kár hu mor ral mu tatja
fel a kor lá tolt sá got szín lelô, elv hû ségbe búj ta tott ra -
vasz ön zést, ami könnyen kí mé let len ségbe for dul hat.
Lajst ro mozni le hetne, hogy mit ad az elôadás hoz Né -
medi Ár pád, Nagy Vik tor vagy Les tyán Luca és a töb -
biek sze mé lyi sége, hu mora, ener gi ája.  

Az al ko tók nem kí ván nak a tör té nelmi hi te les ség
igé nyé vel szer kesz tett em lék es tet lét re hozni, ko moly
szín ház nak ez nem is le het dolga. Mind az, amit lá -
tunk, nem szín padi re konst ruk ció, ha nem a meg ér -
tésre tett kí sér let, még in kább maga a meg ér tés fo lya -
mata, egy fajta kol lek tív kom men tár ´56-ról. Egy ér -
telmû gesz tu sok su gall ják, hogy az elôadást nem
sza  bad össze té vesz te nünk a való ság gal vagy a tör té -
nelmi való ság il lú zi ó já val. Hrus csov ronda, ko pasz,
kor ta la nul öreg em berke volt. Ka pos vá rott vonzó és fi -
a tal nô. Csapó Vi rág vö rös bôrru hás kom mu nista
vamp, aki pi ros szer ze tes csu há ból bú jik elô. A szov jet
kom mu nista párt ve zetôje, mint egy do mina, erôszak -
kal vagy ma ni pu lá ci ó val töri meg Ká dár Já nost. Zsa rol
és fe nye get, csá bít és hó dít. Ha talmi per ver zió kom -
mu nista módra. Ko csis Pál nem játssza el Ká dárt, mind  -
össze egy szer-két szer vált át a jól is mert be széd módra.
Je len idejû szín házi szi tu á ciót lát ha tunk múlt idejû
tör té nelmi hely szí ne lés he lyett. Saj nos az elô adás kis -
sé el tú lozza a tá vo lí tás meg ol dá sait, a Ká dár és Rá kosi
el hur co lá sát me ge le ve nítô, vö rös ben úszó gro teszk
kar ne vál epi zód já ban annyi a já té kot el emelô gesz tus,
sze rep csere, idôug rás, já ték a já ték ban, hogy néha per -
ce kig nem le het össze rakni, mi tör té nik. Rá adá sul a
orosz di a lek tusba tört ma gyar mon da tok fe lét nem ér -
teni. Kár, mert Ko csis Pál és Csapó Vi rág ki tûnô!

A szí né szi já ték nak egy még ma ga sabb szint jén
elôfor dul, hogy egy ki vé te le sen je lentôs szí né sze gyé ni -
ség ma gá hoz emeli a fi gu rát, s ô köl csö nöz sze mé lyi -
sé gér té ke ket az áb rá zolt alak nak. Ko vács Zsolt a té tova,
de kér lel he tet len er köl csi ség, sze líd hu morba bújt böl -
cses ség, rejtôzködô em ber ség áb rá zo lá sá val emeli ki
Nagy Im rét a tör té nelmi pa nop ti kum ból.  

A moz dít ha tat lan nak hitt nézôi po zí ció ki len dí té sét
szol gálja Mo há csi Já nos elôadá sa i ban, Mo há csi Ist ván
szö ve ge i ben a cse lek mény egy-egy fan tasz ti kus ele -
me, ami mó dot ad a je len ségtôl való el lé pésre, ezál tal
a le hetô le gel fo gu lat la nabb szem lé letre, a meg szo kott
meg kérdôje le zé sére. Eb ben a pro duk ci ó ban az öt ven -
ha tos mély gö dörbe eresz kedve tesz idôuta zást a dí -
szes ün neplô és a ke vésbé dí szes tün tetô cso port, pá -
ro sá val, hár ma sá val, ötö sé vel lógva egy-egy bá nya lift -
szerû drót ket rec ben, po li ti kai ho va tar to zás sze rint
jobbra és balra (dísz let Khell Zsolt). A kút, a múlté,
mély sé ge sen mély. A fel s alá hul lámzó cso por to za tok
el ve szet ten bók lász nak az idôcsap dá ban. („Húz zunk
in nen a ha lál”… – nem foly ta tom a mi nisz ter asszony -
el nök mon da tát, aki a jobb ol dal sze rint „sza va kat”
mond, vagy is csú nyán be szél.) Mond ják is, hogy ´56
mi lyen „szürke, fe kete, fe hér, aszim met ri kus, élet len,
nyers, stí lu sos, pisz kos”. In nentôl az egész elôadás
idôuta zás-ins tal lá ció – mû al ko tás, egy nyolc száz mil -
liós kul tu rá lis pro jekt. 

A meg osz tódó csa pat be ma sí roz egy ki me re ví tett pil -
la natba, ami kor Sáry Flóra fel emeli a kést, hogy döf -

jön. Ki-ki ho va tar to zása sze rint kom men tálja a tör té -
nést. A vén ci gány tört so rát – „ôrült lel kek, vert ha dak”
– al cí méül vá lasz tó al ko tás egy ér tel mûvé te szi: nincs
esély kö zös em lé ke zésre, Vö rös marty cso dá la tos ver sét
idézô emel ke dett ségre. 

Van egy egy ér tel mûen ér zel mes, vé gig azo nos
nézôpont ból be mu ta tott je le net, amely egy pa zar me -
ta szín házi öt letbôl bom lik ki. A ha tár sré gen csí kos pi -
ros-fe kete ke rí tés, mint a tér ké pe ken. Fö lötte a ki lyug -
ga tott tér kép. Itt zú dul nak át a ma gya rok, fér fiak és
asszo nyok, és ének lik düh vel és fáj da lom mal: „aki
bújt, aki nem, me gyek.” Men nek, amíg le het, amíg le
nem eresz ke dik a vas füg göny. A szín házi. Két ba rát
(pesti srác) ví vó dik. A füg göny oda szo rítja az apai
örök  sé gét, egy tol lat mar koló Ta más ke zét. Ber ta lan
emeli-tartja a gi gan ti kus szer ke ze tet, hogy társa is át -
jus son, de Ta más ma rad. A füg göny vég leg le eresz ke -
dik. Alig ha gon dol ható el fáj dal ma sabb, plasz ti ku sabb
szín padi kép a hat árok le zá rá sá ról, a sza bad ság hi á -
nyá ról, az em be re ket szét sza kító lel ket len ha talmi aka -
rat ról.  

Egy má sik za varba ejtô me ta szín házi gesz tus egy
szín házi hely ze tet ér tel mez át: a sírva vi gadó ávó sok
fer ge te ges tánc- és dal be té tük után pro vo ka tí van meg -
ha jol nak, ahogy azt szín ház ban il lik. Nincs taps. Der -
medt csönd. Ki ha jolt meg: a szí nész vagy az ávós fi -
gura? A ze né szek meg ját szott za va ro dott ság gal ki som -
for dál nak, a nézôtér va lódi za va ro dott ság gal hall gat.   

Az el bi zony ta la ní tás, ki zök ken tés esz kö zei kip ro vo -
kál ják az együtt gon dol ko dást, emel lett per sze fer ge te -
ge sen szel le me sek, szó ra koz ta tóak. A be fog adó újra és
újra meg konst ru álja ér tel me zé sét, hogy az tán meg cá -
folja ön ma gát, ezál tal meg ta pasz talja s ta lán el dobja
gon dol ko dási sé máit. Brechti szín ház ez a ja vá ból.
Nem for mai meg ol dá sa i ban, mert nem stí lust imi tál,
ha nem te at ra li tá sá val, szkep szi sé vel és iró ni á já val
szét zúzza a szte re o tí pi á kat. Az el múlt évek je lentôs
Mo há csi-elôadá sa i ban a nézô, sôt a tel jes nézôtér el jut -
ha tott egy fajta ka tar zi sig. Az 56 06-ban el ma rad ez a
ke gyelmi pil la nat. Az akasz tá sos je le net pu ri tán ke -
gyet len sége, nyers exp resszi vi tása – ahogy a zárt alak -
zatú smasszer csa pat hátra von szolja a ti zennyol ca dik
élet évét ép pen be töl tött fiút és a me di kát, hogy éles
fény ben fel ló gas sák ôket – meg rázó, de nem ka tar ti -
kus. Nem azért, mert gyen gébb az elôadás, ha nem
mert a fi a ta lok még nem tud ják tel je sen a „mo há csis”
já ték mó dot, mert hi ány zik, mond juk, Ke le men Jó zsef,
Hu nyad kürty György, Zna me nák Ist ván… 

Ko vács Már ton ze néje új ból fre ne ti kus. Uray Pé ter
ko re og rá fi ája ki fi no mult, még is hú zós. Két ség te le nül
sok meg ol dás is merôs. Min dez még sem ma gya rá zat.
1956 mint téma nem adja meg az azo no su lás le hetôsé -
gét. Az elôadás mély er köl csi ség gel, nagy forma kul tú -
rá val, maga biz to san mu tatja fel a köz életi ká oszt, po li -
ti kai ci niz must, az alig el vi sel hetô me gosz tott sá got,
ami nek ´56 dif fúz, el len sé ges kedô, ki sa já tító ér tel me -
zése csak tü nete. Nincs hu ma ni tá rius alap, meg -
kérdôje lez he tet len élet ér ték, eti kai mi ni mum… Errôl
szól az elôadás zá ró képe, amely ben Nagy Im rét nem
akaszt ják fel, ra bul ejti a tör té ne lem, vagy is a „gö dör”.
Nem sza ba dítja ki a Sko dán a színre gör dülô Ká dár Já -
nos, se a kom man dós fe kete lány (Bo a teng She ila), aki



62 0 0 7 .  m á j u s X L .  é v f o l y a m  5 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

maga Ja mes Bond, se a ma gát ôrült nek tet tetô Szé che -
nyi Ist ván, se az örök sé gén ma ra kodó el len zéki és
emig ráns. Vé gül még is ki jut a szín pad ról. Lá nya jön
érte, hogy el hívja az es küvôjére. A hosszan meg nyi tott
szín pa don va kító el len fény ben lép del ki ka röltve apa
és le á nya. A fe kete fo lyosó vé gén fel iz zik a fény. Már
nem a po li ti kus, nem a köz em ber, ha nem egy édes -
apa, egy ma gán em ber lép be az új életbe. Ta lán Tó ték,
a min den kori ma gyar kis em be rek, Ör kény Ist ván
emb lé mává emel kedô alak jai is vissza tér nek az emig -
rá ci ó ból, ahova a mér he tet len szen ve dés haj totta ôket. 

A gö rög de mok rá cia vál ságba zu hant, a po lisz-pol -
gár nak se kedve, se ereje nem volt többé a köz életi té -
mák hoz. A szín ház vissza vo nult, az óko mé dia el halt.
Ré gen rossz lenne, ha Mo há csi Já nos nak és a ka pos vá -
ri ak nak ked vü ket szeg nék, meg til ta nák, eset leg csak
le he tet lenné ten nék, hogy pro vo kál ja nak, el gon dol kod  -
tas sa nak, szembe sít se nek, vagy ha az em be rek már
nem len né nek kí ván csiak rá juk. A ka pos vári elôadás
nem a leg jobb, de az egyik leg fon to sabb Mo há csi-ren -
de zés. 

MO HÁ CSI IST VÁN – MO HÁ CSI JÁ NOS – 
KO VÁCS MÁR TON: 
56 06 / ÔRÜLT LÉ LEK VERT HA DAK
(Csiky Ger gely Szín ház, Ka pos vár) 

Dísz let: Khell Zsolt. Jel mez: Szûcs Edit. Moz gás:
Uray Pé ter. Ren dezô: Mo há csi Já nos.
Sze replôk: Bo a teng She ila, Csapó Vi rág, Felhôfi Kiss
László, Hor nung Gá bor, Husz tóti Ist ván, Ka rá csony
Ta más, Ko csis Pál, Ko vács Zsolt, Les tyán Luca, Mes -
ter Szil via, Mó zes Ba lázs, Nagy Ilona, Nagy Imre,
Nagy Vik tor, Né medi Ár pád, Pa tocs kai Ka ta lin, Petô
Kata, Se besi Ta más, Serf Egyed, Si mon Vik tó ria, Si -
pos Esz ter, Szá ger Zsu zsanna, Szent györ gyi Ist ván,
Szé kely György, Szula László, Tóth Géza, Tóth Ri -
chárd, Valcz Pé ter, Varga Zsu zsa, Vé kes Csaba.

mi kor Firsz bi zony ta lan mon da ta i val be fe je zô -
dik az elôadás, a fél sö tét ben a szí né szár nyak

meg haj lásra ké szülôdnek, és a ta nács ta lan nézôk erre
el kez de nek tap solni, azon tûnôdöm, hogy a Víg szín -
ház nak mo rá li san most job bat tett volna egy je lentôs
bu kás, mint ez a Cse resz nyés kert-elôadás. Egy for má tu -
mos, nagy aka rás, lá zas gon dol ko dás, me rész és nagy
igye ke zet porba hul lása, egy igazi nagy té ve dés, amely
fel rázza a szín há zat és elôbb-utóbb a tisz te let tudó, a
szín ház ról mint (együtt)gon dol ko dási for má ról már
le mon dott nézôt is. A szín házi bu kás fon tos sá gát (és
fel haj tó e re jét) ugya núgy el fe lej tet tük, mint a da rab bé -
liek azt, hogy mi min denre volt jó va laha a cse resz -
nye. Mert hogy az a szép nagy cse resz nyés kert a ter -
mé szet te he tet len ségi ere jé nél fogva vi rág zik ugyan,
de nem tudni, mi végre. Mint a Hel mer és Fell ner
épí tette, szin tén szép nagy, ezer férôhe lyes kert,
amely ben ülünk. (Nem én fan tá zi á lok: két szer is föl -
kap csol ják elôadás köz ben a nézôtéri fényt, a szín ház
és a cse resz nyés kert pár hu zama te hát az al ko tók fe jé -
ben is meg for dult.) 

Ezen az es tén azon ban nincs hova hul lani. Pusz tán
a zene kari árokba ug ra nak be a szí né szek az elôadás
vé gén – „Süllyesztôbe ve lük, min den ki vel!”, blöf fölte
tán a ren dezô, még Lo pa hint is le sö pörve a szín pad -
ról, és az tán így lett vége az elôadás nak. Meg nem
gon dolt gon do la tok sora ez az est, ami vel nem le het
bukni. Min den olyan a szín pa don, mint ha a múlt ból
ma radt volna itt, a je len ben ér tel mez(het)et le nül:
ipari kör nye zet, va lami szá zad eleji gyár mára már
moz du lat lan gép csar noka, amirôl nem tudni, mit
gyár tott, de te he tet len ségi ere jé nél fogva ott ra gadt
(dísz let: Menc zel Ró bert). „A gye rek szoba!” – mondja
rá a fôhôsnô. A ha tás majd nem ko mi kus. Mi féle cse -
resz nyés kertrôl pa pol nak annyit? Ha va lami ide gen
ettôl a sa ját végsô pil la na tait szem lélô és pusz tu lá sá -
ban tet szelgô vi lág tól, az ép pen ez a le állt gyár vi lág,
amely azt su gallja, hogy itt va laha ter me lés folyt.
Nem, ezek nem dol goz tak. Ha így lett volna, nem ide -
gen ked né nek annyira a mun ká tól, amely meg ment -
hetné ôket. A dísz let nek nem csak titka vagy di na mi -
kája nincs (oly kor leg fel jebb fel le het rá mászni vagy

Tompa And rea

Tehetetlenségi erô 
A N  T O N  P A V  L O  V I C S  C S E  H O V :  C S E  R E S Z  N Y É S  K E R T

A
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zon go rát eresz teni rá), de nem is ér tel mezi ön ma gát.
És ugya nez sze replôk so rára is igaz. Itt van az öreg
szolga, Firsz. Rá adja urára a kön tö sét. Leg alább fél év -
szá zada adja rá, leg alább is a da rab sze rint, még sem
húzza össze rajta a két szár nyát, az övét meg egy sze -
rûen bogra köti. Mi lyen ha nyag szolga ez? Mi ért nem
rúg ták ki ed dig?! Vagy nem fi gyel oda? Ilyen nek látja
a ren dezô? Vagy ilyen fi gyel met len szí nész Kern And -
rás? Mire gon dol jon a nézô? Vagy itt van Sar lotta Iva -
novna, aki mint af féle Ho u dini, egy szer csak le lán -
colva je le nik meg a szín pa don. A sza ba du ló mû vész
ke zére la zán csa var ják a lán co kat, háta mögé nézve fi -
tyegni lá tom a mu tat vány kel lé keit. Most le van lán -
colva vagy sem? Az est ilyen és ha sonló el dön tet len
mo men tu mok hosszú so ro zata. 

A har ma dik fel vo nás nagy je le ne té ben a bálba ér -
kezô kissé ré szeg Lo pa hin, aki az „urak” tár sas ágá ban
ko ráb ban már le bun kó pa rasz tozta ön ma gát, most,
ami kor be je lenti, hogy meg vette a ker tet, fel má szik a
zon gora te te jére, és ug rálni kezd rajta. A ren dezôi
igaz sá gosz tás ban Lo pa hin, a gaz dag pa raszt, az új föl -
de súr egy moz du lat tal söpri le az asz tal ról (zon go rá -

azt, hogy ef féle fej sze(ka la pács)csa pá sok kal, fe hér-fe -
kete ér tel me zé sek kel, ké nyel mes, le egy sze rû sítô iga z -
sá gok kal, kép le tekké sze gé nyí tett em beri váz la tok kal
nem ér de mes Cse ho vot színre vinni. Ez a szimp li fi ká -
lás, a sze replôk össze tett fi gu rá i nak és igaz sá ga i nak
ki cson to zása Al földi ren de zé se i nek leg na gyobb ve -
szé lye. Ha a múlt (Ra nyevsz kaja kép vi se le té ben) fel té -
tel nél kül szép és ér té kes, ha a je len (Lo pa hin sze mé -
lyé ben) nem tar tal maz sem mi lyen ér té ket, ak kor mi
ér telme en nek a da rab nak? Cse hov nem ide o ló gia, ha -
nem gaz dag, bo nyo lult em be rek te le vény szerû együtt -
élése, egy mást ki záró vagy egy más mel lett ér vé nyes
iga zsá gok pár be széde. Nem a rész le tezô, re a lista vagy
na tu ra lista szín ját szást, ér tel me zést ké rem szá mon.
És nem is a szín ház ról való gon dol ko dást. Ha nem az
em berrôl való gon dol ko dást. Hogy mit je lent el ve szí -
teni va la mit. Mit je lent egy gye rek kori sé re lem. Mi a
pénz. A munka. A re mény. A sze re lem. Egyéb ként
egye dül ez utóbbi szó lal meg hi hetôen ezen a szín pa -
don, az is csak Ra nyevsz kaja (Esze nyi Enikô) szá já ból.
Aki, mint ál lítja, alatta áll a sze re lem nek, akit úgy lök
ide-oda, Pá rizs ból Orosz or szágba és vissza ez a sze re -

lem, mint va lami te he tet len ségi erô. Esze nyi nek ez az
egyet len vesz te ség ada tik, amit meg él het, el játsz hat
ma este. 

Eb ben az elôadás ban nem sok féle igaz ság üt kö zik,
sôt, sen ki nek sincs igaza, itt min den ki nyers, em be ri -
leg ta szító, üres, fel es le ges és egy szerû, mint egy báb.
Ezek az em be rek sze re tet te le nül és kín lódva él nek
egy más mel lett. Nem hisz nek és nem is bíz nak sem -
mi ben, ám lé te zé sük si vár sága nem vá lik meg él hetô
drá mává a nézô szá mára. Még soha nem lát tam ilyen
ki áb rán dult és ci ni kus ren de zé sét Al földi Ró bert nek.
Lo pa hin nak egyet len pil la nata sincs, ami kor, úgy -
mond, a nézô iga zat ad hatna neki: nincs em beri arca,
nem ro kon szen ves az ál landó mun kál ko dása; sé rel -

ról) a fi nom, te he tet len és sze gény ura kat. Fe hér-fe -
kete lá tás mód ez. Nosz tal gia a múlt iránt, le egy sze rû -
sítô és la pos anti mar xista lecke az új rendrôl. Ra -
nyevsz kaja, mint af féle de ka dens dzsentri, le csa tolja
dí szes uszá lyát, és alá fe küdne a je len nek: fel má szik a
zon go rára, és fel kí nálja ma gát a ház új urá nak. De Lo -
pa hin nak nincs szük sége rá, az asszony fej jel le felé
csú szik le, a töb biek óvó kar jai közé. 

Egy kor társ kri ti kus, Ge or ges Banu meg írta az el -
múlt év ti ze dek kor szak al kotó Cse resz nyés kert-elôadá -
sa i nak – Streh ler, Brook, Şer ban, Ha rag, Mu gur és
má sok ren de zé se i nek – kró ni ká ját. Ta lán meg kel lene
írni e könyv el len pont ját is: mind azt, amitôl ez a da -
rab ki ü rül, je len ték te len és ér dek te len lesz. Pél dául

Tornyi Ildikó (Varja),
Danis Lídia (Ánya)
és Eszenyi Enikô
(Ranyevszkaja)
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mei, gyenge sé gei sem te szik szán ha tóvá. Le het ez per sze szí né szi kér dés
is, Pind roch Csaba ala kí tá sá ban szûk lá tó körû, üres fejû, csak pén zé vel
törôdô, egy síkú fi gu rát ka punk, se ké lyes lel ki vi lág gal. Ánya (Da nis Lí dia)
és Varja (Tor nyi Il dikó) foly ton üvöl te nek, mint ha a két ség be e sés szé lén
áll ná nak, de csak fe szül tek és ide ge sek, nincs drá má juk, amit meg él het -
né nek. Du nyasa (Cseh Ju dit) har sány és üres (a szí nésznônek csupa fel -
színi esz köze van), a szol gák, Je pi ho dov (Gyu riska Já nos) és Jása (Csôre
Gá bor) még csak nem is hu mo ro sak. Szi me o nov-Pis csikrôl (Raj hona
Ádám) nem tudni, mit ke res eb ben a kö zeg ben. Sôt még Sar lotta Iva -
novna (Bör csök Enikô) lé nye és trükk jei is fe lejt hetôek, de ez biz to san
nem szí né szi kér dés. Ho gyan lé tez nek ezek az em be rek együtt, mi kö zük
egy más hoz, mi tartja ôket össze, nem tudni. Ga jev (He ge dûs D. Géza)
job ban és jobb hí ján kötôdik bi li árd go lyó i hoz, mint ro ko na i hoz. Szinte
egyet len em beri vi szonyt sem látni. Hogy Ánya sze retné ezt a gro teszk
Pe tyát (Ka ma rás Iván ne vet sé ges fi gu rát hoz ugyan, de mi köze az
elôadás egé szé hez?). Hogy Varja és Lo pa hin közt bár mi lyen múlt-je len-
jövô idejû kötôdés le het sé ges lenne. Hogy ez a Lo pa hin va ló ban kötôdne
Ra nyevsz ka já hoz. Ta lán csak a két test vér, Ga jev és Ra nyevsz kaja közt
van az együtt lét nek va lami fi nom ter mé sze tes sége. Ez is a múlt te he tet -
len ségi ereje okán: He ge dûs D. és Esze nyi so kat meg él tek együtt ezen a
szín pa don. 

AN TON PAV LO VICS CSE HOV: 
CSE RESZ NYÉS KERT 
(Víg szín ház)

For dí totta: Spiró György. Dísz -
let: Menc zel Ró bert. Jel mez:
Bartha And rea. Moz gás: Ki rály
At tila. Dra ma turg: Vö rös Ró -
bert. Bû vész mu tat vá nyok: Holcz
Gá bor. Vi lá gí tás: Ko mo róczky
Gá bor. Szce nika: Krisz ti áni Ist -
ván. A ren dezô munka társa: Vár  -
nai Il dikó. Ren dezô: Al földi
Ró bert.
Sze replôk: Esze nyi Enikô, Da -
nis Lí dia, Tor nyi Il dikó, He ge -
dûs D. Géza, Pind roch Csaba,
Ka ma rás Iván, Raj hona Ádám,
Bör csök Enikô, Gyu riska Já nos,
Cseh Ju dit, Csôre Gá bor, Kern
And rás.

Csôre Gábor (Jása), Börcsök Enikô (Sarlotta Ivanovna) 
és Cseh Judit (Dunyasa) 
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Hu nyo rít a ku lissza.
Szeme sar ká ban fut tatja össze

für készô pil lan tá sá nak paj kos mo -
so lyát az eg zo ti kus öl tö zékû Nyakó
Juli kun cogó jós ágot vi rágzó Ari -
elje is. Vé nem be re sen ke re kíti-
csukja-nyitja a sze mét Fo dor Ta más
de rék öreg Gon zalo ta ná csosa, aki
– ej nye-bej nye – meg  mondta rég,
hogy – aj-jaj – nem szép do log a
tör vé nyes mi lá nói ural ko dót el ker -
getni. Sok szor csip pent je ges pil -
lan tá sá val az in do kolt bosszú mû
nagy kons pi rá tora, a ma gába szik -
kadt, bot jára fá radt Hor váth Zsu -
zsa, noha az elû zött Pros pe ró ban
ma radt még fö lé nyes, meg in dult
sze re tet a le á nya, sôt: az em be rek
iránt. Va ló já ban nem kell na gyon
so kat ten nie igaz ság és er kölcs,
sze re lem és fi a tal ság di a da lá ért.
A Mi lánó és a tisz tes ség trón ját
vissza perlô tör té net egye nes vo nal -
ban írja ma gát. Csak kis buk ka nó -
kat kell le küz de nie.

Ép pen ez a gya nús a do log ban.
Hogy ilyen gör dü lé ke nyen zök ken
vissza, ami – ó, kár ho zat! – ki zök -
kent. Step hano (Ma day Gá bor egy
népi fa fa ragó ere jé vel bár dolja
Alonso iszá kos la ká ját) és Trin culo
(Lo vas Dá niel vir gon can vi szi a jó
heccbe Se bas tian még iszá ko sabb
szol gá ját), a két mi haszna szi get -
fog laló pa lota for ra dalma népi csíny
csu pán. Han nus Zol tán Ka li bánja
tény leg vad em ber, de így, ezer nyi
rongyba kö te gelve épp annyi –

nem több és nem ke ve sebb – ijesztôt mu tat, mint
Az em ber tra gé di á jának a fó ká ért min denre kész
esz ki mója. „Pa lota”? „Esz kimó”? A szín: „a ha lot -
tak szi gete Ná poly és Tu nisz kö zött”. Ki csiny szeg -

le tét rozs dá sodó, re ve sedô, mo ho sodó sza bad téri nép rajzi mú ze um nak
kép zelte el a ter vezô, Szegô György. Tört csó nak, szú ette sajt árok, re kedt
ko lom pok: Pros pero a ci vi li zá ciót, tech ni kát mé lán meg csú foló, ki fi gu -
rázó, le tûnô tár gyi vi lág fel ett disz po nál. Ka li bán ten ge rész lá dára, hajó -
kor mányra, ár bocra is em lé kez tetô szer ken tyût hajt körbe-körbe, hogy
egy fel füg gesz tett kan ná ból víz cse peg jen. A fa lon ki fe szí tett húr fut,
meg le het pen dí teni. Peng. Szürke, barna min den.

Okos elôadás a Vi har avagy a bûn bo csá nat szín já téka. Bi zo nyára azt is

Horváth Zsuzsa
(Prospero) és 
Nyakó Júlia (Ariel)

Tar ján Ta más

Szemhunyorítva
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  V I  H A R

má so dik rész ele jén a ha jó tö röt tek – akik szinte va la mennyien meg érik a pén zü ket – a hátsó kettôs 
dísz le tajtó mö gül les ke lik a még alig is mert szi ge tet; és min ket. Ma gunk vissza ku kucs ká lunk a szink -

ron ban csú szó két fe kete tábla ré sein, de a lengô ta ka ró pilla már el is mosta a bû nö sö ket. He lyü kön a va -
rázsló Pros pe rót szol gáló he lyi szel lem, Ariel he ge dül, oly gyar lón, hogy a ta pin ta tos blende si etve vissza -
zárja ôt is a tá voli fénybe. Az tán az ajtó-pa lás tok – tré fás-ri asztó rán du lá suk kal keltve még egy kis iz gal -
mat – sza bad ös vényt nyit nak a felnôtt mese foly ta tá sá nak.

A
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tudja a já ték, amit a kri ti kus nem: a fér fi nak mon dott
Pros pero Mi lá nó ban mi ért vá lik ele gáns hölggyé. Azt
hi het tük volna, hogy a maga igaz gatta Stú dió „K”-ban
az ön ma gát és szí nész tár sait or ga ni zá tor tí pusú
fôsze re pekbôl inst ru álni sze retô Fo dor Ta más lesz
Pros pero. De nem, ô amo lyan Pros pero II., a be csü let
ki vén hedtje a má so dik gye rek kor ban. A so káig ros ka -
ta gon von szo lódó Hor váth Zsu zsa vi szont (a jel mez -
ter vezô Né meth Ilona tün döklô est élyi jét, fi a ta lító fü -
lön függôit vi selve) fe je delmi asszony ként be le szé pül
a ha mis nál ha mi sabb ke gyosz tási, fel ol dozó ce re mó -
ni ákba (me lye ket elekt ro mos han go sí tás se gít sé gé vel
zeng vi lággá. De ki ne lá tott volna már mik ro fo no kat
– Nép rajzi Mú zeum kö ze lé ben?). Ez is gya nús. A lát -
vá nyos át öl töz kö dés. A nem- és iden ti tás vál tás, a szin -
te pe ni ten cia nél küli ab szo lú ció. S egy szer-két szer –
egy ideig mu lat sá go san, a vé gén igen nyo ma té ko san –
az esz köz-, a kép- és jel kép vál tás. Te he tett egy ko ron
vagy mos ta ná ban bár mit Alonso ná po lyi ki rály (Ta -
mási Zol tán el játssza: égetôen fáj neki a go nosz ság),
az öccse, Se bas tian (Tég lás Már ton pró bál tá jé ko zott -
sá got mu tatni a csel ve té sek ér tel mé ben), An to nio
(Géczi Zol tán külsôre sza bad ság har cos is le hetne
maj  landi bi tor ló ként, ha nem sö tét puccsis tá nak áll na),
re me tés ked he tett so káig a lá nyá val a szi ge ten Pros -
pero, a nagy meg bo csá tás után újra kezdi ma gát a tör -
té ne lem. Rusz nák Ad ri enn (Mi randa, Pros pero le á -
nya) és Büki Mar cell (Fer di nand, a ná po lyi ki rály fia),
akik az elsô perctôl át csi vi tel ték a ne héz sé ge ket, Éva
és Ádám me zí te len sé gé vel ül-fek szik bele a jövôbe.

Sze re dás And rás Büch ner, Mar lowe, Sha kes pe are

szö ve ge i nek fel hasz ná lá sá val ké szült kom pi lá ci ója –
a me gosz tott ság ról, a test vér há bo rú ról szólva – az ak -
tu a li tás elé he lyezi az iro ni kus mo dellt. A pub li cisz ti -
kus tar ta lom nem pis log, a na pi hír nem ka csint ki a
struk túra mö gül. Vi szont az elôadás nak – az al ko tók
tiszta össz mun kája és Fo dor Ta más pon tos, ap rózó
di ri gá lása el len ére – nincs fi lo zo fi kus sú lya, tá ga sabb
szel lemi uni ver zuma. A Vi har nem dö rög, nem vil -
lám lik. Nem célja, hogy mé lyen néz zen nézôje sze -
mébe. A Vi har ki csit fáj dal ma san, ki csit ne vet tetve –
hu nyo rít.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
VI HAR
(Stú dió „K”)

Szerkesztette – Ba bits Mi hály és Tan dori Dezsô for -
dí tá sá nak, va la mint Büch ner-, Mar lowe- és Sha kes -
pe are-szö ve gek fel hasz ná lá sá val – Sze re dás And rás.
Díszlet: Szegô György. Jelmez: Né meth Ilona. Zene:
Mo nori And rás. Fény, hang: Fo dor Ger gely. Ren de -
zô: Fo dor Ta más.
Szereplôk: Ta mási Zol tán, Tég lás Már ton, Büki Mar -
cell, Fo dor Ta más, Hor váth Zsu zsa, Géczi Zol tán,
Rusz nák Ad ri enn, Ma day Gá bor m. v., Lo vas Dá niel,
Han nus Zol tán, Nyakó Jú lia.

Téglás Márton (Sebastian), Fodor Tamás (Gonzalo), 
Géczi Zoltán (Antonio) és Tamási Zoltán (Alonso) 
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Van, akit a kényszerûen és tragikusan rövid életút,
másokat stílus- és mûfajteremtô, ám hozzáértôk le -
szólta írásmûvészete, a legtöbbeket mégis városi le gen -
dák termékeny táptalajául szolgáló jellegzetes alak -
jainak egész sorozata fog meg. Tekintélyes men nyi -
ségû írásának irodalmi minôségérôl nyilván le het ne
vitatkozni. Ám ki merné ezt kockáztatni olyan szer -
zô esetében, akinek népszerûsége évtizedekkel tra -
gi kus halála után mind a mai napig töretlen, lelkes
hívek hada ápolja emlékét, s egynémely ügyes könyv -
kiadó is rendre megszedi magát mûvei ismételt kia dá  -
sával?

Mindezt csupán a szóban forgó elôadás alapjául
szol gáló Kárpáti Péter-színdarab s annak szerzôje vé -
delmében jegyeztem meg. Merthogy Rejtôvel, róla-
be  lôle színházat csinálni épp a fentiek miatt koc ká -
zatos. Az elvakult rajongó ellentmondást nem tûrôen
követeli viszontlátni a színen saját fantazmagóriáit, a
ponyvairodalmat kultúrához méltatlannak fitymálók
köre értetlenkedve böngészi a színlapot: ugyan minek
ezt még színpadra is vinni? Kárpáti Péter gondolt egy
merészet, és kicselezte a már látatlanban kétkedôket.
Rejtônek egy kevéssé ismert – megjegyzem, szerin -
tem nem az élvonalba tartozó –, ám remekül kibont -
ható alapötletet tartalmazó kisregényéhez nyúlt,
ahelyett hogy a ponyvaszerzô valamelyik unásig
idézett klasszikusát dramatizálta volna. A detektív, a
cow boy és a légió címû szöveg lett tehát a kiindulópont.
Kárpáti megnyugtató lazasággal viszonyult maga
választotta alapanyagához, s így ha nem is forma bon -
tóan merész, de átgondoltan egyéni Rejtô-olvasatával
szórakoztat el. Elismerést érdemel a tény, hogy rá buk -
kant az írásra. Meg az a színpadon igen hatékony
mód  szer, amivel Rejtô más, jól vagy kevéssé ismert
figu ráit, helyzeteit olykor belesimítja szövegébe,
máskor meg éppenséggel plakátszerûen kiemeli ôket.
Ahogyan Rejtô Jenô egykor látta a világot, Kárpáti Pé -
ter mai tolmácsolásában. És persze Novák Eszter kis -
számú, jól megválasztott eszközt használó, mérték -
tartó rendezésében.

A regénygyárban, vagyis Nany tejcsarnokában

üzem   szerûen dolgozik, reggeltôl estig körmöl, firkál,
jegyzetel és plagizál a tucatnyi írócska. Pontosabban
este hatig – ekkor zár ugyanis a kiadó pénztára. Meg -
élhetési szerzôk a javából, habozás nélkül lenyúlják
egymás használhatónak vélt ötleteit, sztereotip figu -
ráit, kacagtatóan vagy szívszorítóan giccses jeleneteit.
Az irodalom kétkezi munkásai nem akarnak beke rül -
ni az irodalomtörténetbe, épp csak a napi kávé- meg
túróssüti-adagjukat akarnák kifizetni (bár ha lehet,
inkább nem). És persze az olvasóközönség kegyeit
akar ja az idôsebbje megôrizni, a fiatalabbja elnyerni.
A tatabányai Jászai Mari Színház alkalmi játszó he lyé -
re, a sokat ígérô nevû Közmûvelôdés Há zá nak szín pa -
dá ra Valcz Gábor furfangosan üres, helyesebben köny-
nyedén kiüríthetô teret tervezett. Balról a színlapon
tizedik fôszereplôként aposztrofált méretes gépzon -
go ra álldogál, amely egyszer végze tes re hangolt futa -
mokat, máskor könnyed burleszk mu zsi kát lármáz
látványos külsôségek közepette (Lázár Zsigmond
zené jét támogatja Foltin Jolán változatos koreog ráfi -
ája). Középen Nany mindentudó bárpultja, benne az
íráshoz elengedhetetlen italok, ételek gar ma dája, s
még egy vécécsészének is akad benne hely. A ma gas -
ban igazi békebeli, méltóságteljesen poro so dó, szí -
nes re világított, olcsó üvegbôl való kris tály csil lár. Író -
ink nemcsak az idôvel, egymással is versenyt futnak:
kis asztalaikon kerekek, hogy idôn ként profi dod zsem  -
versenyzôként száguldhassák körbe kávéhá zi szeg le -
tüket. A vészjósló hangokat rivalló gépzongo rához
passzolnak a mindkét oldalról olykor fenye ge tôn a
szereplôk felé dôlô, kétembernyi éles kések (utalva
persze a szöveg vissza-visszatérô s a Rejtô-élet mû tán
legismertebb epizódjára is: „Uram! A kés e mért jöt -
tem!”). Ôry Katalin változatos ruhákba búj tat ta a
játszókat: a munka rögvalóságát kávé(zó) bar nás
alaphangulatú, pasztellbe hajló öltönyök jel zik, a fan -
tá zia világába röppenô szcénákban grotesz ket és re -
álist könnyeden vegyítô jelmezek szerepelnek (elôb bi -
bôl Mucsi Zoltán vörös parókával meg ko ro ná zott zöld
és lila ruhája, utóbbiból Vallai Péter kék szakálla és
Tóth Ildikó gólyafészeknyi vendéghaja a kedvencem). 

Jászay Tamás

Az aszfodélosz illata
K Á R P Á T I  P É T E R  –  R E J T Ô  J E N Ô :  A Z  Ö L D Ö K L Ô  T E J C S A R N O K

ejtô Jenô azon kevés magyar szerzô közé tartozik, akirôl mindenkinek van véleménye. Annak is, 
aki nem olvasta. Rejtô generációk számára több mint jelkép: egy különös életérzés, egy nyakatekert,

ám végtelenül szórakoztató, egyedisége ellenére könnyen elsajátítható, átélhetô világlátás egyszeri 
és megismétel hetetlen képviselôje. Sikere magyarázatát mindenki másban keresgéli. 

R
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A szöveg végig játékosan ugráltatja szereplôit az
írás kínkeserves folyamatának stációi és az írógépbe
pötyögött álvalóság háromdimenzióssá varázsolt ké -
pei között. Magyarán: kerüljön szóba vagy papírra egy
jó(nak tûnô) ötlet, a szereplôk máris Wágner úr vagy
Fülig Jimmy bôrében teszik élesben is próbára ide -
ájukat. Dilettantizmus és profizmus szétválaszt ha tat -
lanul keveredik mindegyik alakban, ez is biztosítja a
remek szórakozást. (A tatabányai ôsbemutató esté jén

a közönség enyhe bizonytalansága
és a színpadról idôn ként érzôdô
meg illetôdöttség persze eltûnik
majd. Vagy inkább eltûnne, ha a
darabot két hónap alatt nem ösz -
szesen hatszor, három különbözô
hely színen lehetne csak látni…) 

És akiktôl az egész mûködik: a
Rejtôt (vagy Kár pá tit?) értô színé -
szek. Az összes nôi szerepet ala kí -
tó Tóth Ildikó nem tipikus múzsa:
büszke tejcsarnok tu laj ként óvja,
táplálja, szükség esetén anyai po -
fo nok ban részesíti az ôt körbe ra -
jon gó íróhadat. Mucsi Zol tán bril -
lí roz a higgadtan közönyös képpel
a leg haj me resztôbb ötletekkel elô -
álló Vörös Plack sze repében. Vallai

Péter tudálékos Igaldysként és rejtélyes Wág ner úr -
ként is meg nye rô. Az izgága és sunyi Név há mos
(Hor váth Virgil), a zseni áli san ama tôr Dosto jewsky
(Molnár Csaba), Puskenovics (Honti György) és Bar-
t holdy (Bajomi Nagy György) teszik a dolgukat, mint
a végül romantikus hôsszerelmessé változó túl érzé -

Tóth Ildikó 
és Mucsi Zoltán

Az elôtérben: Tóth Ildikó, Bajomi Nagy György 
és Mátyássy Bence 
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keny Égôszemû ifjú (Mátyássy Ben -
ce) is. Bár kezdetben nem egyér tel -
mû, a fôszereplô mégis a csetlô-bot -
ló pin cér, Jenôke (Cho ván Gá bor), a
le endô „Pii Ho ward”, aki nek je len -
tékeny – vagy inkább ter me lékeny –
íróvá válása körül ki tar tó an bá bás -
kodik seregnyi író tár sa.

És hogy Jenôke alias Pii Howard
ho gyan is képzeli el az irodalmat?
Ahogy az ifjú védence által mûvelt
„formabontó betûfestészetet” sum    -
mázza a Vörös Plack: „Figurák be -

lib bennek, kilebbennek, mint az asz fodélosz illata.” Épp úgy, ahogy az
Novák Eszter szín padán is tör ténik. 

KÁRPÁTI PÉTER – REJTÔ JENÔ: AZ ÖLDÖKLÔ TEJCSARNOK
(AVAGY PISZKOS FRED NEM LÉP KÖZBE SAJNOS)
(Jászai Mari Színház, Tatabánya)

Zene: Lázár Zsigmond. Díszlet: Valcz Gábor. Jelmez: Ôry Katalin. Moz -
gás: Foltin Jolán. Rendezô: Novák Eszter.
Szereplôk: Tóth Ildikó, Mucsi Zoltán, Chován Gábor, Mátyássy Bence e. h.,
Molnár Csaba, Honti György, Vallai Péter, Bajomi Nagy György, Horváth Vir gil.

agy apám an nak ide jén min- 
dig rosszal lón csó válta fe -

jét, lát ván, mi lyen kap kodva-si etve
dön töm ma gamba reg ge lente nagy  -
anyám mû gond dal el ké szí tett ka -
kó ját, s már az aj tót fel tépve tö -
möm ma gamba ro po gós héjú, túl -
zás nél kül messze föl dön hí res nek
tu dott kug lóf ját, s ro ha nok dol -
gomra. Ô a múlt szá zad elsô fe lé -
ben még rend sze re sen kávé ház ban
reg ge li zett, fa ke re tes tar tó ban hoz -
ták neki a saj tót, s csak ami kor már
min dent tu dott a vi lág ról, s jól is la -
kott, kezdte meg a na pot. Ma már
sej tem: ô iga zán tu dott élni (mí -
nusz munka szol gá lat, de ez eb ben
az össze füg gés ben nem szá mít;
XX. szá zadi ab szurd). A Szép Ernô
meg ha tá ro zá sá ban kávé csar nok nak
ne ve zett in téz mény ben és a ha son -
címû, 1917-ben írt szín mû ben
(pon  to sab ban: je le net ben), mint
csepp  ben a ten gert, az éle tet ta nul -
mány hoz hat juk: a ma gány, a ki szol  -
gál ta tott ság, a tra gi kus élet hely ze -

tekbôl való ki tö rési le hetôsé gek két ség be e sett ke re sése lé gi e sen könnyed
hang nem ben, gyen gé den iro ni kus stí lus ban – hogy stíl sze rûek ma rad -
junk: mint egy cu kor mázba cso ma gol tan – áb rá zo ló dik: egy férfi (Laj csika,
a ma ma ked venc, már nem túl fi a tal agg le gény) kug lóf- és sze re te téh sége
gro teszk, meg könnyez tetôen re a lista élet hely ze te ket te remt. A kér ges
szívû fôpin cér(nô)nek lát szani csak je lentôs erôfe szí tés sel, ko moly ön fel -
adás árán ké pes egy kori úri asszony, ma kávé csar nok-tu laj do nosnô szó pár -
ba juk so rán e kiss tílû csaló, je le sül fa na ti kus kug ló fi mádó fé lel me tes el -
len fele lesz. Össze csa pá suk a konf lik tu sok ab szur di tásba hajló in du lat tal
élezôdô esz ka lá ló dá sát a végsôkig fo kozza, hogy az után az em beri kap cso -
latra éhes, ma gányba kény sze rí tett nô le foj tott sze re tet vá gyá nak ki tö ré sé -
vel mind kettôjük meg elé ge dé sére bé ké ben fel ol dódó egy más ra  ta lá lás sal
zá rul jon tör té ne tük. 

Az egy kori Ka bos Gyula-slá ger kezdô rig musa mint fal védôre hím zett
élet böl cses ség dí szíti a tûzrôlpat tant de recs kei me nyecske – pon to sab ban
öz vegy, még pon to sab ban víg öz vegy – szép szo bá já nak fa lát (mind két da -
rab dísz le tét és jel me zét Bod nár Enikô ter vezte). Eb ben a ne gé des ál mo -
do zá sokra, soha nem volt bol dog ságra csá bító (ál)vi lág ban kell majd az ide
be csa lo ga tott, fess tû zol tónk nak meg bir kóz nia – egy idô után a szó szo ros
ér tel mé ben is – a férfi szív el un ci lis mun ci li zá sá nak min den for té lyát vir -
tuóz mó don ke zelô szé passzonnyal. Mint a cse lek ménybôl ez le gott ki vi -
lág lik, elôér ze tünk nem csalt, egy tra gi kus konf lik tus szé dítô mély sé gei
nyíl nak meg sze münk elôtt. Sú lyos em beri-fér fiúi, ugyan ak kor szi go rúan
tû zol tó szak mai di lem má val kell hôsünk nek meg küz de nie: a köz va gyont
fe nye getô (itt, konk ré tan: tyú kól-) tü zet, avagy egy szép öz vegy szí vét és
tes tét el árasztó (te hát igen csak par ti ku lá ris ér de ke ket meg je le nítô) lán go -

Kar sai György

A kug lóf-be tyár és 
az un cili-smun cili
S Z É P  E R N Ô :  K Á V É  C S A R  N O K ;  T Û  Z O L T Ó

N



142 0 0 7 .  m á j u s X L .  é v f o l y a m  5 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

lást oltsa-e el? S ím, csak egy, biz’
csak egy le gény van tal pon a vi dé -
ken, hogy ren det te remt sen e fe ne -
kes tül fel for dult vi lág ban! 

Szép Ernô az 1910-es évek má so -
dik fe létôl az új ság írói tárca mû faja
mel lett – min de ne kelôtt a jobb
meg  él he tés ér de ké ben – ka baré je -
le ne te ket is el kez dett írni, ame lyek
a késôbbi, ki ér lelt szín mû vek
(Vôle gény, Lila ákác, Pa tika) elôgya -
kor la ta i ként is te kint hetôk. Per sze
ezek a leg fel jebb egy fel vo nás hosz -
szú ságú szössze ne tek is szi gorú
mû faji sza bá lyok sze rint ké szül tek: szó ra koz tató pár -
be széd, hab könnyû „konf lik tus”, könnyed le zá rás; de
ami min den nél fon to sabb, az a sze re pek ben meg írt
szí  né szi ju ta lom já ték. Pél dául a Kávé csar nok 1917-es
be mu ta tó ján Med gyasszay Vilma ját szotta a kávé ház-
tu laj do nos nagy sá dot, késôbb töb bek kö zött Bulla
Elma, Tol nay Klári, il letve az el ár vult, kissé túl ko ros
(öt ven két éves) kug lóf-csaló agg le gényt, Laj csi kát Pá -
ger An tal és Zenthe Fe renc. 

An nak ide jén ál ta lá ban há rom Szép Ernô-egy fel vo -
ná sos tett ki egy szín házi es tét. Az utóbbi évek ben
elsôsor ban szín mû vé szeti egye temi vizs gaelôadá sok
vissza térô prog ramja az a két egy fel vo ná sos – a Kávé -
csar nok és a Tû zoltó –, amely most az Ör kény Szín ház -
ban, Be re mé nyi Géza sze re tet tel nosz tal gi ázó, kort és

em beri kap cso la to kat ka ri kí rozó ren de zé sé ben lát ható
(két év vel ezelôtt pél dául a fôis ko lás Mol nár-Ke resz -
tény Gab ri ella elôbb a Szín mû vé szeti Egye te men,
majd ta valy Ka pos vá ron ren dezte meg fel tûnôen nagy,
meg ér de melt si ker rel a Tû zol tót). Per sze Be re mé nyi -
nél is min den ér tel me zési öt let nél elôbbre való a szí -
né szi ju ta lom já ték-jel leg hang sú lyo zása, s eh hez a két
fôsze rep kö zül az egyikre min den te kin tet ben tö ké le -
tes „ju tal ma zan dót” ta lált  Ke re kes Évá ban, míg Szé les
László – per sze le het, hogy csak Ke re kes Éva fer ge te -
ges, el bû völôen fe gyel me zett ko mé di á zása és szín padi
min den tu dása mel lett tû nik ez így – csak a Kávé csar -

Széles László (Alajos) 
és Kerekes Éva (Fanny) 

a Kávécsarnokban

Kerekes Éva (Egy szép özvegyasszony) 
és Széles László (Tûzoltó) 
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nok nagyra nôtt cse csemôjé nek ön tu dat lan sárm ját,
sze retni való gyá mol ta lan sá gát játssza meg fe lelô ön -
mér sék let tel, míg a Tû zoltó testi-lel ki konf lik tu sok ban
ôrlôdô hôsszerel mes vi té ze ként idônként a könnyû ha -
tá sokra va dá szó ri pacs ko dás amúgy ért hetô, ezút tal
bo csá na tos bû nébe esik. 

A Kávé csarnok ban Há mori Gab ri ella egyé ni sége,
szép sége és te het sége, mond hatni, ter mé sze tes mó -
don emeli je lentôs ala kí tássá a ba rátnôjé vel (Ro szik
Hella) itt reg ge lizô „Egy kis asszony” mint egy két per ces
sze re pét: mo to ros bôrka bát ban, pro szek tú ra gya kor -
latra (!) ké szülô me di ka ként eman ci pált nô, ener gi kus
moz du la tai s fôleg, hogy dolga van az élet ben, az ener -
vál tan ücsörgô „úri em ber” Laj csika el len pont jává te szi,
még mielôtt a tör té net egy ál ta lán el kezdôdne. Ô bez -
zeg elôve szi pénz tár cá ját, és fi zet....

Ta kács Nóra Di ána mind két egy fel vo ná sos ban pon -
to san, te het ség gel hozza az úrnôje sor sát szí vén vi selô,

a szín pa don el mond ha tó nál sok kal töb bet tudó szol gá -
ló lány-bi zal mas fi gu rá ját. A Tû zol tó ban egyet len rö vid
pil la natra, dra ma tur gi a i lag jól meg vá lasz tott stí lus ban
(dra ma turg: Gás pár Il dikó) fel tû nik még Máthé Zsolt
mint „Sze gény em ber”.

SZÉP ERNÔ: KÁVÉ CSAR NOK; TÛ ZOLTÓ
(Ör kény Szín ház)

Dra ma turg: Gás pár Il dikó. Dísz let, jel mez: Bod nár
Enikô. Zene: Dar vas Fe renc. Vi lá gí tás: Csor nai Le -
ven te. Ren dezte: Be re mé nyi Géza.
Sze replôk: Ke re kes Éva, Szé les László, Há mori Gab ri -
ella, Ro szik Hella, Ta kács Nóra Di ána, Máthé Zsolt.

Póka Mi hály áll az ib rá nyi puszta kö ze pén, a ma gas -
sá gos égbôl ufó eresz ke dik alá. A két föl dön kí vüli el -
me séli, hogy az Árva Csil lag ról ér kez tek, a szom szé -
dos égi test kö nyör te len ura ugyan is ül dözi ôket. Az ûr -
lé nyek ci gány lánnyá vál toz nak át, és a de rék ma gyar
em ber se gít sé gét ké rik: üzem anyagra lenne szük sé -
gük pá lin ká val mû ködô jár mû vük höz. Bár a Mi hály
flas ká já ban ta lál ható nedû – mint utó lag ki de rül – vi -
ze zett, arra azért elég, hogy út nak in dul ja nak vele Skó -
ci ába, ahol ál lí tó lag olyan whisky kap ható, amely bár -
med dig el rö pít. 

Pin tér Béla tár su la tá nak erôssége, hogy mi köz ben
iro ni zál va la min, az iró nia tár gya nem ve szít ön nön ér -
té kébôl, esz té ti kai minôsé gébôl. Ma gya rán: a ma gyar
nóta, a ne ki ke ser gés vagy akár a pá tosz alak za tai, bár
ne vet ség tár gyává vál nak, még sem sem mi sül nek meg,
csu pán idézôje lek közé ke rül nek. A nép dal szerû son -
gok ban lük tetô tra gi kus fáj da lom ak kor is su gár zik, ha
köz ben egy nyolc va nas évek beli ha zai sci-fi má sod -
rendû jel me ze ibe bújt ûr-ci gány lány pre zen tálja a dalt.

A he gedû ke ser ves sí rása („nem va gyok én ide való”)
nem hogy ke vésbé lenne hi te les – ép pen el len kezôleg:
Pin tér Béla ké pes arra, hogy a bús ma gyar sor sot an nak
min den ab szur du má val, gro teszk sé gé vel együtt áb rá -
zolja, anél kül hogy nyög ve nyelôsen di rekt lenne. A tár -
su lat nak mint ha ter mé sze tes kö zege lenne az a vi lág,
amely ben szív fa csa róan meg szó laló ke sergô köz ben
Mul der ügy nök vo nag lik a re pülô csé sze alj stro bosz kó -
pos fé kezôsu ga rá ban.  

Az elôadás ban nin csen köz vet len szo ci og ra fi kus tár -
sa da lomk ri tika. De le het-e pon to sabb ké pet adni a mai
ib rá nyi való ság ról an nál, mint hogy a semmi kö ze pén
lévô ma gyar fa lu ban egy ne me zsap kás alak meg kérdi
az ûr lényt, nem ta lál koz hat tak-e már ko ráb ban eset leg
egy „út le zá rá son, ne tán gaz da tün te té sen”?

Min deb ben per sze je lentôs sze repe van Dar vas Be ne -
dek he lyen ként ezút tal is ope ra pa ró dia-ele mek kel tûz -
delt ze né jé nek is. S bár az el múlt évek egyik leg si ke -
rül tebb szín házi kí sér le té vel, a Pa rasz to pe rával nem
ve    te ke dik az elôadás, az ári a fosz lá nyok most is di na mi  -

Szé kely Sza bolcs

Csil lag közi he gedû sí rás
P I N  T É R  B É L A :  Á R V A  C S I L  L A G

a az em ber a Nagy Gön cöl hátsó ke re kérôl, vagy is a jobb sorsra ér de mes Árva Csil lag ról Bel gi umba 
kí ván jutni, ak kor szük ség sze rûen Ib rány ban kell vé let le nül lesz áll nia, hogy az tán el in dulva Skó ci ába,

meg kell jen áll nia Bur gen land ban, ahol ki de rül: még sem jobb az oszt rák ûr pá linka a ma gyar nál. Al földi 
sci ence fic tion, csil lag közi sze re lem folk lór szür re ál ban. Pin tér Béla tár su la tá nak új da rabja úgy szól a Ga la -
xis Ma gyar or szág nevû szeg le térôl, hogy a víg já ték köz ben ôszin tén sír a he gedû.

H
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ku san tur bóz zák fel az ab szurdba hajló pár be szé de ket. 
A zene, a dik ció és a ren de zés fel épít mé nyé nek sta -

bi li tása per sze a szí né szek tel je sít mé nyén mú lik. A ját -
szók pe dig hoz zák, amit meg kí ván a szür re á lis já ték:
ki ma gasló egyéni tel je sít mé nyek nél küli, de kon cent -
rált csa pat mun kát. Er zsike (Bár dos And rea) leg in kább
egy ja pán tu rista at ti tûd jé vel és hang hor do zá sá val pis -
log bele az ib rá nyi éj sza kába. A Va nesszát ala kító Sza -
lon tay Tünde a tôle meg szo kott, iro ni ku san túl gesz ti -
ku lált pá toszba bur kolja az ûr her cegnô-ci gány lány
alak ját – bár me lyik show-mû sor ban meg állná a he lyét.
Tóth Jó zsef Póka Mi há lya a fa lusi kis em ber tipo fis sója,
öt ve nes fé lénk föld mun kás, még szûz. And rea (Sza -
mosi Zsó fia) az Al föld kun fajta nagy szemû le á nya,
aki nek néha han go sabb „baz me gok fa kad nak aj ka -
in”, s táj szó lá sos esz me fut ta tá sa i nak ba rok kos csi ga -
vo na lat ka nya rít. Osz kár (Csa tári Éva) a pesti ke mény   -
fiú, ra ci o ná lis és ri deg, kül seje mint az al  ko nyat ban
tova vág tató wes ternhôsé. Nem mel lé ke sen a né zô nek
oly kor el kell gon dol koz nia, Osz kárt nem férfi játssza-e
tény leg, még ak kor is, ha ál ba jusz az ál ba jusz, és mé -
lyí tett nôi hang a mé lyí tett nôi hang. Pa ma csot, a ne -
me zsap kás ma gyart ül dö zik a disz nók, csak tôle fo gad -
ják el az ételt, be szél nie kell hoz zá juk, mint ha meg  vál -
tó juk lenne. Ilyen kor el dis ku rál ve lük po li ti ká ról és
szá mí tás tech ni ká ról. Max, az Al földre sza kadt Moul -
der ügy nök, X-ak tás ti tok za tos ság gal veti ma gát a hi -
deg lelôs pusz tai je len sé gek vi lá gába, míg nem ki de rül
róla, hogy ô az el len sé ges csil lag ve zére, aki em ber
alak ban ké szült le csapni Va nesszára és Er zsi kére, a két

ûr lényre, akik földi me ta mor fó zi suk ban azért öl töt tek
ci gányala kot, mert va laki in nen azt az üze ne tet küldte
az ûrbe, hogy Ma gyar or szá gon min den ki zsidó vagy
ci gány. 

Nem le het nem el ide ge nítô ef fekt ként fo gadni,
ahogy a ré szeg bur gen landi pá lin kafôzô gya lázza a
ma gya ro kat: „négy száz évig ural kod tunk raj ta tok.” Az
Árva Csil lag – amel lett, hogy elsôsor ban leg in kább ne -
ve  tésre kész tetô já ték – a ho va tar to zás ról is szól. Ezek -
rôl a sze ren csét len in ter ga lak ti kus ma gya rok ról, akik a
Mo nar chia cí me rébe is csak mint szürke mar hát te relô
pa rasz tok ke rül tek bele, s akik va la hogy test vér ként
bot la doz nak együtt az ül dö zött föl dön kí vü li ek kel. S vé -
gül már el sem dönt hetô pon to san, nem ôk jöt tek-e az
ûrbôl, s nem az ufo na u ták-e in kább Ib rány ár vái. 

ÁRVA CSIL LAG
(Pin tér Béla Tár su lata, Szkéné Szín ház)

Dísz let: Hor gas Pé ter. Jel mez: Be ne dek Mari. Jel -
mez ki vi te lezô: Beda Jutka. Fény: Gyor gyo vics Zol tán.
Hang: Rem beczki Já nos. Tech ni kai munka tár sak:
Sánta Sán dor, Ku li fai Ta más. A ren dezô mun ka tár -
sai: Csiz ma dia Ka ta lin, Ma tók Szil via. Dra  ma turg:
Enyedi Éva e. h. Zene: Dar vas Be ne dek. Írta és ren -
dezte: Pin tér Béla. 
Sze replôk: Bár dos And rea, Sza lon tay Tünde, Tóth
Jó zsef, Sza mosi Zsó fia, Csa tári Éva, Thu róczy Sza -
bolcs, Deák Ta más, Pin tér Béla. Ze né szek: Ké -
ménczy An tal, Veér Ber ta lan, Pelva Gá bor, Nyíri
László, Qu itt László, Bencze Sán dor.

Csatári Éva (Oszkár), Szalontay Tünde (Vanessza),
Bárdos Andrea (Erzsike), Szamosi Zsófia (Andrea) 
és Tóth József (Mihály)
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al lot tam olya nok ról, akik a for dító, az az Mol nár 
Fe renc ked vé ért vál tot tak je gyet az elôadásra.

Nagy elég té tel lenne szá momra, ha ki de rülne, hogy az
ô neve Fran cia or szág ban is is merôseb ben cseng, mint
a két honi társ szerzôé, akik a cipôfûzôjé nek meg kö té -
sére sem vol ná nak mél tók. Le het, hogy a Rad nóti Szín -
ház dra ma tur gi ája is Mol nár pa ti nás ne vé ben látta a
kassza- és er köl csi si ker ga ran ci á ját? Mert más szem -
pont e híg, lé lek és szel lem nél küli tu cat ko mé di ácska
mel lett alig ha szól ha tott; Mol nár pe dig, aki ek kor tájt
szak mány ban for dí totta a bóv lit, be érte a sza ba tos, gör -
dü lé keny szín padi nyelv vel, ame lyet elég fu ka rul tûz -
delt meg má sod osz tá lyú po é nok kal. Igaz is: mi ért fá -
rasz totta volna ma gát az zal, hogy a szerzôpá rocs kát
ide gen tol lak kal éke sítse fel? 

A XIX–XX. szá zad for du ló ján a se szeri, se száma pá -
ri zsi bul vár szín ház nak fu tó sza lag mel lett tüs tén kedô
szín padi ipa ro sokra volt szük sége; kö zü lük mára egye -
dül La bi che és Fey deau állja a sa rat, meg oly kor, nagy
rit kán egy má sik duó: Flers-é és Ca il la vet-é. Fey deau
gya kori ven dég szín pa da in kon; de ed dig még egyet len
elôadás sem iga zolta, mi ért tart ják a mes tert az ab -
szurd dráma és szín ház (igen, mind kettô) elôdé nek.
A ha zai Fey deau-be mu ta tók ön ma guk ban is bi zo nyít -
ják, hogy ezek ben az ir gal mat la nul ne héz ese tek ben
min den a stí lu son mú lik. (Ez zel, ami kor a víg já téki
sztár pa rá dék zse ni á lis gár dája meg halt vagy ki öre ge -
dett, már a Víg szín ház is kí sér le te zett.) Más sal nem ér -
de mes és egyre ke vésbé ko milfó szó ra koz tatni.   

A hát tér mo zi zás, a néma fil me kére em lé kez tetô, dra -
bá li san tö mör ve tí tett di a ló gu sok olyan ál ta lá ban vett
jó kis mo dern dol gok; kár, hogy a ki vá lo ga tott je le ne -
tek több nyire ba ná li sak és eset le ge sek (hogy élet le nek,
ar ról nem is szólva), de elôttük még így is bármi meg -
tör tén hetne. A Szlá vik–Sza kács pár to vábbá a fe hér-fe -
ke té ben tar tott dísz let és jel mez so ka dik, de kel le mes
lát ványt nyújtó, íz lé ses vál to za tát szál lí totta az al ka -
lom hoz. Az ilyen, el eve ter mé szet el len es vi zu á lis ke -
ret hez stíl já té kot is várna az em ber. Kap is: Bál int
And rás tól (Lans qu e net, a köz jegyzô) és fé lig-med dig
Ko váts Ad él tól (Berthe, a ke bel ba rátnô). Vagy is azok -
tól, akiktôl el eve a leg töb bet várja. (Bár még Ko váts Ad -
él is csak hal vá nyan ér zé kel teti, hogy sze mé lyé ben,
ahogy ke bel ba rátnôhöz il lik, a hôsnô le gá dá zabb el -
lend ruk ke ré vel van dol gunk.) Bál int And rás szel le -
mes, egy-a ránt szem élyes, be lülrôl fe lé pí tett és el ide -
ge ní tett ala kí tása egy az egy ben át emel hetô volna egy
jó elô adásba.

Egy ilyen jó elôadás el len fel te -
hetôen a ren dezô Valló Pé ter nek
sem lenne ki fo gása. Erre utal, az
em lí tett ala kí tá so kon kí vül, az a
ha tá ro zott dön tése, hogy a szín -

pa don egyet len ro kon szen ves sze replô se mo zog jon; a
nézô még a sze rel mes pár ral (Elise Mo u lu rey – Szá vai
Vik  tó ria, Ge or ges Du ri eux – Len gyel Ta más) sem érez
együtt. Hogy is érezne, ami kor a sze re lem mind ket -
tôjük ese té ben el tör pül az anyagi ér dek, a csél csap ság, a
hiú ság mel lett? A ren dezôi alap hang egyes sze replôk –
fôkép pen Irén: Ka ra lyos Gá bor, Her nani: Mé szá ros Ta -
más – áb rá zo lá sá ban a gro teszk és az iró nia. Fôleg a jel -
mez ben. Meg a moz gás ban. De nem a já ték ban.

Szán tó Ju dit

Szó ra koz tatni se könnyû
P A U L  G A  V A  U L T  –  R O  B E R T  C H A R  V A Y :  A  C S O D A  G Y E R  M E K

Szávai Viktória
(Elise Moulurey) 
és Lengyel Tamás
(Georges)

H
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Ezek a szí né szek de rék na tu ra lista bo hó zati stí lus -
ban mû köd nek, an nak is a vi déki (fi nom ab ban: pro -
vin ci á lis) vagy ope ret tes vál to za tá ban. Így a kö zön ség
legfôbb él mé nye a ste ri len ide-oda csa var ga tott cse lek -
mény kö ve té sé ben rej lik (hogy az tán tíz óra há rom
perc kor nyom ta la nul el fe lejtse, amit nem ke vés fá rad -
ság árán ki bo go zott), ami szó ra ko zás nak eléggé sze -
rény. Szá vai Vik tó ria ér de kes meg je le né sé hez az évek
so rán üzem biz tos ru tint is el sa já tí tott, de já téka
egyelôre fan tá zi át lan, vér te len és egy csöpp nyit kény -
sze re dett. Part ne rét, Len gyel Ta mást A kripli re mek -
lése óta min de ná ron gi ger li nek akar ják be ska tu lyáz-
ni; ô egyelôre ke mé nyen el len áll. Szom bathy Gyula
(Cro che, az épí tész és fô int ri kus) ská lá já nak két vég -
lete: a har sány külsôsé ges ség és a diszk rét szürke ség
kö zül most a má so di kat ré sze síti elônyben. Több jót a
töb bi ekrôl sem mond ha tunk.

Ne es sék té ve dés: van egy-két (sôt több) fôvá rosi
szín ház, ahol ez az elôadás csúcs tel je sít mény nek szá -
mí tana. Ott a kö zön ség az elôcsik lan dott ne ve té sek
szá má val méri a si kert. A Rad nóti Szín ház tól ál ta lá -

ban, Valló Pé tertôl meg ép pen mást várna az em ber.
Nem ezt a (majd nem) min den ízé ben fe led hetô elô -
adást; bár az is igaz, hogy ez az elôadás ak kor járna a
leg job ban, ha sürgôsen el fe lej tenôk. 

Amitôl még ott le het a re per to ár ban. Ha már olyan,
ami lyen – leg alább si kere le gyen!

PAUL GA VA ULT – RO BERT CHAR VAY: 
A CSODA GYER MEK (Rad nóti Szín ház)

For dí totta: Mol nár Fe renc. Dra ma turg: Ko vács
Krisz tina. Dísz let: Szlá vik Ist ván. Jel mez: Sza kács
Györ gyi. A ren dezô munka társa: Ôri Ró zsa. Ren -
dezô: Valló Pé ter.
Sze replôk: Szá vai Vik tó ria, Szom bathy Gyula, Ko -
váts Ad él, Len gyel Ta más, Ka ra lyos Gá bor, Ko csó
Gá bor, Bál int And rás, Mé szá ros Ta más, Mar tin
Márta, Mar jai Vi rág, Lass Bea e. h., And rási Kata.   

z El nöknôk – ka mara jel legû da rab erôs drá mai 
fe szült ség gel – egye ne sen szín padra kí ván ko -

zik: há rom nôi sze repe ju ta lom já ték a szí nésznôknek;
két rö vid je le nete, mely a sze replôk való sá gos élete és
ál mai kö zötti kü lönb sé get (job ban meg gon dolva: in -
kább azo nos sá got) mu tatja be, annyira szür re á lis, gro -
teszk és pro vo ka tív, hogy fel te hetôleg mini ma lista
esz kö zök kel dol gozó ren de zés ben is ér vé nye sülne. Az
El nöknôk te hát jó es éllyel vál hat kö zön ség ked venccé.
Az As cher Ta más ren dezte elôadás már több mint tíz
éve megy a Kam rá ban. A szol noki Szig li geti Szín ház
fe lú jí tá sá nak is van esé lye a si kerre.  

A ro mán So rin Mi li taru ren de zése a ma gas szín vo -
nalú szí né szi ala kí tás mel lett olyan fi no man ki dol go -
zott mo tí vu mokra épül, me lyek ön ma guk ban ta lán
nem an nyira kor szak al ko tóak és je len tô sek, egy üt te sen
azon ban kí mé let  le nül meg sza gol tat ják a nézôvel a
Schwab da rab já ból áradó csa tor na bûzt. Ezek az oly kor
bru tá lis, oly kor fi nom jel zé sek – vé let len nek tûnô han -
gok, zö re jek, vil la ná sok és ár nyak – be szi vá rog nak a
tu  da ta lat tiba, és re mény te lenné te szik a kí sér le tet,
hogy a min dent el bo rító fe ká liát, a ki csi nyes sé get és a
si vár sá got el ha zud juk ma gunk elôl.  

Az elôadás egyik leg ki fi no mul tabb han gu lat te remtô
esz köze Vla icu Gol cera ze néje. Az „el nöknôk” han gu -

la tá nak meg fe lelô vagy ép pen tel jes ség gel oda nem illô
ze nét és zö re je ket hal lunk – mint ha a han gok ön ál -
lóan, a ma guk ké nye-kedve sze rint kom men tál nák az
elôadást, vagy a rá dió fogna be egy szerre több adást.
Víz csö pög fentrôl, ami kor Erna a meg bo csá tás ról
kezd szó no kolni, s hi ába má szik fel a lét rán, és kon gat
meg ka la páccsal egy csö vet, a csö pö gés nem áll el. Mi -
köz ben Wot tila tör té ne tét hall juk, mely sze rint maga
Szûz Má ria vette rá a len gyel hen test, hogy te gye le ke -
zébôl a gyo mor ke se rût és a ci ga ret tát, rajz fil mek fô -
cím  ze né jét idézô me ló dia szól. A má so dik rész alatt,
mely ben Erna, Grete és Ma ri edl vá gyál maik el me sé lé -
sé ben tob zó dik, vé gig fur csa, nyo masztó ze nét hal -
lunk. Nem is annyira zene ez, mint in kább le han goló
zaj. Lassú ütemû, halk kop pa ná sok, ször csö gés, zú gás,
me lyet oly kor egé szen más stí lusú dal lam – Erna és
Wot tila egyik je le ne té nél pél dául ro man ti kus zon gora -
szó – kí sér. Vagy ir dat lan szel len tés, mely már az elsô
rész ben is több ször fel hang zik – va la hogy min dig be -
csú szik, ami kor Erna a köz tár sas ági el nö köt em líti.
(A da rab meg írá sá nak ide jén Auszt ria el nöke a má so -
dik vi lág há ború alatt vi ta tott sze re pet be töltô Kurt
Wald heim volt.) 

Az em beri bél csa tor ná ban és a vé cé ben való ka lan -
do zás egyéb ként szer ves ré sze a drá má nak, hi szen

Rá dai And rea

Min den hon nan szi várgó
W E R  N E R  S C H W A B :  E L  N Ö K N Ô K

A
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Wer ner Schwab, aki képzômû vész ként fosz la dozó ál -
lat te te mekbôl ké szí tett szob ro kat, maga is fe ká li ad rá -
ma ként ha tá rozta meg da rab ját. El tor zult lelkû sze -
replôinek lel ki élete alig, al testi azon ban an nál in kább
van. Erna szá mára a har mo ni kus pár kap cso lat biz tos
jele, hogy Wot tila közli vele „szé kel lési” szán dé kát;
Grete le ge ro gé nabb zó nája az anusa, hogy Ma ri edl kü -
lö nös szen ved élyét, a kesz tyû nél küli du gu lá sel há rí tást
ne is em lít sük. Mi li taru elôadá sá ban a szín pad hátsó
ré szé nek kö ze pén álló vé cét Grete ve szi igénybe a szü -
net nél kül ját szott két je le net kö zött. Az em beri lé te zés
egyik leg ma gá nyo sabb te vé keny sé -
gébôl pre mier plán ban lát ható tró -
no lás-ku por gás lesz, me lyet a sö -
tétbe bo rult szín pa don ve tí tett ké -
pek tesz nek még lát vá nyo sabbá –
szé ke lés II. Já nos Pál pápa és az ôt
ün neplô tö meg tár sas ágá ban.  

A já ték tér is (dísz let és jel mez:
Ko vács Yvette Alida) a föld alatti csa  -
tor ná kat idézi: a szín pad fö lött fu tó,
ko szos, barna csö vekbôl fo ly ton
csö  pög a víz. Erna kony há ját né hány
el en ged he tet len kel lé ken, az asz ta -
lon, szé ke ken és a hûtô szek  ré nyen
túl a fa la kon kör be futó, barna cso -
ma go ló pa pír „dí szíti”, s a sa já tos
ta  pé tára régi, nyom  ta tott fény ké -
pek van nak erô sít ve szé les, barna
ra gasz tó sza lag gal. A pla fon ról ven -
ti lá to rok lóg nak, kí sér te ties ár nyé -
ko kat vetve a szín padra és a nézô -
tér re; la pát jaik a han gu lat tól füg gôen hol las san, hol
gyor san fo rog nak, fi nom per met té szórva a csö vekbôl
cse pegô vi zet. 

Az „el nöknôk”, akár az egy más el leni ma ra ko dás tól
meg nyo mo rí tott csa tor na lakó pat ká nyok, va la mi lyen
szem pont ból mind annyian sé rül tek. Grete to ló szék -
ben köz le ke dik, s ami kor fel áll, csak gör csös rán ga tó -
zásra futja ere jébôl. Erna or mót lan gyógy cipôben bi -
ceg. Ma ri edl tes ti leg ép, szel le mi leg azon ban vissza -
ma ra dott. A má so dik je le net ben a konyha asz tal ból
hir te len elôbuk kanó po ha rak jól jel lem zik mind hár -
mu kat: Grete kar csú tal pas po hár ból, Erna bög rébôl
issza a bort. Ma ri edl csak inná, mert az ô vi zes po hara
a két go nosz nô tré fá ja ként az asz tal hoz van ra gasztva.    

A szinte ma gá tól ér tetôdô al jas ság és irigy ség, mely
vé gül Ma ri edl meggyil ko lá sá hoz ve zet, vé gig ott lap -
pang Grete és Erna ki csi nyes és kor lá tolt én jé nek fel -
színe alatt. Sztá rek And rea Gre té jé nek min den moz -
du la tá ban, erôsen rú zso zott, fel hú zott aj kai alól ki vil -
lanó mû fog so rá ban ké jes go nosz ság, irigy ség és
ros sz in du lat buj kál. To ló szé kébôl ki emel kedve, re kedt
hattyú dal ban si ratja va laha öröm te libb éle tét, mely hez
már csak báli ru hája – fe kete csipke alól ki vil lanó vö -
rös se lyem –, sza kadt nej lon ha ris nyája és ma gasra tor -
nyo zott, foly ton le esô pa ró kája köti. Egri Márta Er nája
bi gott bunkó. Áj ta tos sága szi kár, lel ket len cso rosz lyát
ta kar; si vár éle té nek egyet len öröme a spó ro lás vagy a
fi nom fa la tok – ha va laki más fi zet. Még Gre té nél is in -
kább hisz ab ban, hogy többre hi va tott. A kö zön ség egye t   -
ér té sére ács in gózva szaj kózza a köz tár sas ági el nök po -
pu  lista sza vait, mi sze rint nem vol tak ná cik az or szág -

ban. Meg lepôen fi a tal szí nésznô ala kítja Ma ri edlt. Gu bík
Ági pon to san és szé pen el sa já tí tott pa ló cos nyelv já rá -
sá ban van va lami gör csös, mint ha Eliza Do o little-t hal -
la nám. Ma ri edl alakja így kissé ro man ti kus lesz: val lá si
té bo lyo dott, ár tat lan Ha mu pipôke, aki nek ron gyain át -
sej  lik csi nos alakja. Transz ban, fo ku szá lat lan te kin tet tel,
igaz ság osztó – vagy ta lán bosszú álló – an gyal ként zúz za
por rá Grete és Erna ál mait, cse rébe a le ra gasz tott po -
há rért. Vé gül könnyû pré dája lesz Er ná nak és Gre té -
nek: meg adóan hagyja, hogy a két nô elv ágja a tor kát. 

A gyil kos ság je le ne té ben min den összes ûrû sö dik: az

ed dig csak el szórt jel zé sek most
kon cent rál tan ont ják a csa tor na -
bûzt. Grete kar kötôje nyi ko rogva
súr ló dik to ló szé ké nek ke re ké hez,
ami kor el in dul az ál do zat felé.
Ma ri edl bele ül Grete to ló szé kébe; ko ráb ban, az elô -
adás ele jén, volt egy be fe je zet len moz du lata: a szék hez
kö tött pi ros lu fi ért nyúlt – most meg ra gadja a ma dza -
got, és maga elé húzza a lég göm böt. Bár Erna és Grete
moz du la tai las súak, meg fon tol tak, a ven ti lá to rok nagy
se bes ség gel pö rög nek, a víz a szív fel gyor sult do bo gá -
sá  nak üte mére csö pög. Ma ri edl vére nem fröccsen,
csak las san foly do gál. Ha lá lá nak pil la na tá ban el en gedi
a pi ros lu fit, ami lenn ma rad a föl dön. Felsôtes tét Gre te
és Erna be tusz kol ják a hûtôbe, majd vissza térve az asz -
tal hoz min den na pi nak tûnô cse ve gést foly tat nak az
em beri test belsôsé geirôl. 

Fin gás. Erna és Grete össze rez zen. A hûtôre vérré
vált víz csö pög. 

WERNER SCWAB: ELNÖKNÔK 
(Szig li geti Szín ház, Szol nok) 

For dí totta: Szi lá gyi Má ria, Parti Nagy La jos. Dísz let
és jel mez: Ko vács Yvette Alida. Zene szerzô: Vla icu
Gol cea. Tol mács és asszisz tens: Amb rus Amaryll
m. v. Ren dezôasszisz tens: Tóth Krisz tina. Ren dezô:
So rin Mi li taru m. v. 
Sze replôk: Egri Márta, Sztá rek And rea, Gu bík Ági. 

Sztárek Andrea
(Grete), Egri Márta
(Erna) és Gubík Ági
(Mariedl)
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Gáspár Sándor
(Monori) és
Nagypál Gábor
(Gombacsik)

Ve rec kei Rita ki csit festôi, ám lé nye gé ben na tu ra -
lisz ti kus pi aci táj rész lete, il letve la ká sen teriôrje való -
szí nû leg nem te reli eléggé a nézôk felé a han got. S eh -
hez gyak ran hozzá adó dik a jel lem fes tés nek szánt iz ga -
tott, torz ar ti ku lá ció. A fôsze replôt ala kító Gás pár
Sán dor – tel je sen in do kol tan – pat togó, ve zény szó sze -
rû be széd mód dal jel lemzi Mo no rit. Ám kur tára fo gott,
oly kor meg kur tí tott, ma gán hang zó kat is el-el nyelô
mon da ta i ból nem mind egyik jut el a nézô fü léig s
pláne az agyáig. Ollé Erik si rán kozó, me ga láz kodó
nya fo gá sa i nak leg fel jebb a fele kö vet hetô, Spo la rics
And re á nak pe dig ho va to vább ál lan dó suló szí né szi esz -

köze a si pí tozó, hisz té ri kus ri ká cso lás. Így a fel in dult
lé lek ál la pot ál ta lá ban jól ér zé kel hetô, szó beli in dok lása
vi szont nem min dig ért hetô. 

Bi zo nyos ér te lem ben ar ti ku lá ciós prob lé mák kal
küsz kö dik Bagó Ber ta lan ren de zése is. Nem elôször
pró bál ko zik az zal, hogy a vas ko san re a lista vagy ép pen
na tu ra lisz ti kus anya got va la mi lyen más, szür re á lis,
jel ké pes di men zi óba emelje. Za la e ger sze gen az Úri
muri ese té ben ért el re mek ré sze red mé nye ket. Be re -
mé nyi Géza da rabja, Az arany ára akár a klasszi kus
mar xista re a liz mu sér tel me zés kri té ri u ma i nak is meg -
fe lelne. Ez a Te leki téri pi aci tör té net egy igazi jel lem -

Zappe László

A szo tyi á rus ha lála
B E  R E  M É  N Y I  G É Z A :  A Z  A R A N Y  Á R A

ek ti kus, ide ge sítô elôadás. Ré szint fi zi kai, ré szint esz té ti kai okok ból. A kettô per sze nem 
tel je sen füg get len egy más tól. Az akusz ti kai prob lé mák nak, tud ni il lik hogy a szö veg nem

cse kély há nyada nem ért hetô, a dísz let ben és a sze rep fel fo gá sok ban egya ránt ke res het jük az okait. 
H
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rôl, a kü lö nös ség min den je gyét ma gán vi selô, ritka
erôs fi gu rá ról szól. Akár ko runk hôse is le hetne, még -
pe dig a régi, né mi képp ro man ti kus ér te lem ben is.
For má tu mos alak, a maga kö ré ben ve zé re gyé ni ség,
aki szélsôsé ge sen ab szo lu ti zálja az arany, a pénz ha tal -
má nak hit val lá sát. Vele szem ben áll fel esé gé nek ré -
szint tra di ci o ná lis, ré szint szek tás jel legû val lá sos hite.
Ket te jük kö zött csupa meggyôzôdés nél küli, je len ték -
te len alak vagy ra gasz kodó, hû sé ges szol ga lé lek –
mind mar kán san egyé nítve. 

Be re mé nyi Géza elôször El do rádó címû 1988-as
film  jé ben ál lí tott em lé ket nagy ap já nak, Eper jes Ká -
rollyal a fôsze rep ben. A Ká dár-rend szer bom lása ide -
jén nyil ván egé szen más ként szólt en nek a tár sa da lom
al sóbb ré te ge i ben élô, ám a szo ci a liz mus el ve i vel gyö -
ke re sen szem ben álló fi gu rá nak és kör nye ze té nek a
tör té nete: Mo nori egész szel le mi sége a kor ide o ló gi á -
já nak cá fo lata volt. Az em be rek egé szen más ként él -
nek, más ként gon dol kod nak, má sok a cél jaik és az esz -
mé nyeik, mint azt a szo ci a lista esz me vi lág fel té te lezte.
Mo nori ra gasz ko dik az el ve i hez, és ren dü let le nül
várja, hogy hasz nát ve hesse élet ve szély árán is dug do -
sott ara nyá nak. Mert ed dig mind össze egyet len kiló -
nyi nak ve hette hasz nát, igaz, azon az uno kája éle tét
vá sá rolta meg. Azét a gye re két, akit el vett-meg vett vér
sze rinti szü leitôl. Az ara nyon kí vül  ki zá ró lag az örö -
kös ér dekli ugyan is Mo no rit, mint egy a pa raszt ôsökre
való ata visz ti kus vissza ütés gya nánt. 

Be re mé nyi tör té nete iga zán for má tu mos re a lisz ti -
kus já ték nak alig ha nem már a film szü le tése ide jén is
meg ké sett. A szín da rab cse lek mé nyé nek a hat va nas
évek köz epe tá ján kell végzôdnie, hi szen a há ború
utolsó nap ja i ban szü le tett unoka ak ko ri ban le he tett
egye te met végzô fi a ta lem ber. S ak kor lett volna szel -
lemi sú lya is a nagy apa ha gya té ká nak, ami kor még élt
némi hit a tár sa da lom ban ama esz mé nyek iránt, ame -
lye ket Mo nori egész éle té vel ta ga dott. A film in kább
egy fajta nosz tal gi a hul lámra épít he tett. A ki lenc ve nes
évek ben azon ban már el jö he tett volna Mo nori ideje.
Vagy az uno ká jáé, akire az ara nyat hagyta. Az író azon -
ban nem köti hozzá az új kort a ré gi hez, s ez zel ne héz
hely zetbe hozza a da rab min den kori ren dezôit, fel te -
hetôleg elôször sa ját ma gát 1998-ban Za la e ger sze gen.
Ezt az elôadást azon ban nem lát tam. Ács Já nos 2003-
as gyôri ren de zése Gáti Osz kár fôsze rep lé sé vel lé nye -
gé ben egy for má tu mos hôs tra gé di á ja ként és pit to -
reszk miliôrajz ként él em lé ke ze tem ben. 

Töb bet va ló já ban Bagó Ber ta lan sem ér het el, mint
hogy Mo no ri ban a sze mé lyi sé get, az egye di ség ben
rejlô nagy sá got mu tassa fel, még pe dig az utol sót, a ki -
vé te le set egy, az em beri sze mé lyi sé get vég képp el -
pusz tító kor ban. Ta lán Art hur Mil ler ügy nö ké nek ma -
gyar meg fe lelôjét. Hi ába az elôjá ték sej tel mes fel vo nu -
lása, gyö nyö rûen vi lá gí tott ki me re ví tett ké pek kel,
hi ába jön be oly kor Szo ko lai Zol tán tan gó har mo ni ká -
val, hogy Hor váth Ká roly ze né jé vel más, mé lyebb ér -
tel met köl csö nöz zön a já ték nak. Gás pár Sán dor va ló -
ban for má tu mos fôhôs, vi tat ha tat lan ve zé re gyé ni ség,
aki az el ke rül he tet len me ga láz ta tá sok ban ha tal ma -
sabbra nô, mint a neki ki szol gál ta tot tak fö lötti ba sás -
ko dás ban. Ha lálra szánt szo tyi á ru sí tása az üres pi a -
con, ahol egyet len vevô sincs, igazi re mek lés. Varjú
Olga féltô-ag go dal mas kodó asszo nya méltó ki e gé szí -

tése-el len téte. Se ress Zol tán ép pen annyit emel át a
Kol du so pera pom pá san el ta lált Pe a cock já ból, amennyi
Mo nori egyet len hozzá mér hetô part ne ré nek, Skul té ti -
nak a meg je le ní té sé hez szük sé ges. Ki tûnô Egyed At -
tila a há lá ból el kö te le zett, be lülrôl hû sé ges szolga és
Mu csi Zol tán a kény szerbôl szol gáló profi bér gyil kos
és arany mû ves sze re pé ben. Dé vai Ba lázs ro kon szen -
ves lin kó cit ját szik, és szép, aho gyan Szor csik Kriszta
Mo nori lá nyá nak úrinôvé emel ke dé sét meg raj zolja.

BE RE MÉ NYI GÉZA: 
AZ ARANY ÁRA
(Bárka Szín ház)

Dra ma tur giai elôké szí tés: Fa ragó Zsu zsa. Dísz let-
jel mez: Ve rec kei Rita. Zene: Hor váth Ká roly. Ren -
dezô: Bagó Ber ta lan m. v.
Sze replôk: Gás pár Sán dor m. v., Varjú Olga, Egyed
At tila, Nagy pál Gá bor, Ga dos Béla, Spo la rics And -
rea, Se ress Zol tán, Mu csi Zol tán m. v./Cseh Ta más,
Ollé Erik, Szor csik Kriszta, Dé vai Ba lázs, Pász tor Ti -
bor, Szabó Gá bor, Bo dor Ri chárd, Törôcsik Ta más,
Su lyok Ju dit, Ke le men Vik tor/Gav rea Edu árd/Zen -
tai Kris tóf, Csá szár Réka, Fá tyol Ka milla, va la mint
áru sok, ka to nák, ze né szek.

Varjú Olga (Monoriné), Szorcsik Kriszta (Marika) 
és Gáspár Sándor 
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ajd nem cir ku szi po rond, ame lyen Szer gej Masz lo bojs csi kov ját -
-

szatja A fös vényt az Új Szín ház ban. Rusz ti kus fa kor lát tal kör be ke rí tett,
fa for gáccsal be szórt ke rek ded-szög le tes tér ben hem pergôznek, bir kóz -
nak, du la kod nak, vir gonc kod nak, sze rel mes ked nek, ölel kez nek a já té ko -
sok. Mind egyi kük ru há za tára rá ra gad va la mennyi fa for gács-fû rész por, a
ház iszolga Cla ude asszony (Nagy Mari) leg fon to sabb fel adata, hogy ci -
rok sep rû vel le tisz to gassa gaz dái kaf tán ját, bu gyo góit, buggyos ha cu káit.

Valère (Vass György) az ádáz ti rá dák köz epette egy
pon ton kis párna szerû cso ma got szo ron gat maga elôtt,
Har pa gon (Eper jes Ká roly) ép pen ar ról gyôzködi, hogy
en gedni kéne, mert az Elise-nek ki je lölt férj je lölt nem
kér ho zo mányt; be le döf a pár nába, po tyog a fa for gács

ki felé, az tán me gint döf köd, Valère meg van szep penve, a fa for gács kis -
göm böc le lottyad, ki puk kan, s hôse ink las sacs kán na pi rendre tér nek a
dol gok ál lása fö lött. 

Har pa gon vas tag orrú, mé re tes
bo hóc cipôsze rû ség ben cset lik-bot -
lik, to tyog és szá gul do zik, sza kadt
a fe kete gú nyája, ki csit top ron gyos
is, ki csit eset len is, de azért van
ben ne va lami gro tesz kül fé lel me -
tes. Meg ko mi kus, meg át szel le -
mült, és já té ko san va já kos. Fe jén

mind vé gig mó kás fü les sipka dí -
sze leg, s mi kor torz po fá kat vágva
ré vül ten bá mul maga elé, olyan,
mint va la mi kö zép kori misz ti kus
szer ze tes vagy egy, a né me tal földi
pik túra nagy kor sza ka i ból való
fest mény arca. Mi kor Eper jes Ká -
roly hó ri hor  gas Har pa gonja

Ko vács Dezsô

Bo hó cok a ma nézs ban
M O L I È R E :  A  F Ö S  V É N Y

Eperjes Károly
(Harpagon) és
Almási Sándor
(Cléante)

M
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elôször je le nik meg a hát tér ben,
bo hóc sze rûen ap rózva ma gasra
kap kodja a lá bait, késôbb, mi kor
rám pán ol da laz le fele, ap rócs ká kat
ti peg se be sen, me gint csak né mi -
képp sti li zál tan. A zsi nór pad lás ról
kö te lek, hág csók lóg nak, idônként
va la me lyik sze replô (pél dá nak oká -
ért Ma ri ane/ Bo hoczki Sára) ne ki -
ru gasz ko dik, s kö té len füg gesz -
kedve lan dol a szí nen.

Az elôadás ide-oda bil leg a ren -
dezô ál tal el kép zelt, vi zu á li san
gaz dag és su gal la tos sti li zá ció, va -
la mint a föld kö zeli re á liák ha tár vi -
dé kén. Masz lo bojs csi kov, lát tuk
már a Szen ti vá néji álom ví zi ó i ban,
ki vált képp von zó dik a képi dra ma -
tur gi á hoz, s a ma gyar kis re a lista
szín házi ha gyo mány nak sze ren -
csére fittyet hányva bát ran és ra di -
ká li san hasz nálja a vi lá gí tást, a szí -

ne ket, a té re le me -
ket, a kel lé ke ket;
szí né szeit öt le te -
sen moz gatja a
tér  ben. Az elôadás
leg in ten zí vebb pil la na ta i ban gesz  -
tus  kom po zí ci ó kat, pre cí zen ko re -
og ra fált sti li zált moz gás ba let te ket

lá tunk. Per sze csak rit kán, s ak kor is idônként he ve nyészve. S bár a tár -
su lat lát ha tó lag jól együtt mû kö dik a ki váló orosz ren dezôvel, az al ko tói
kon cep ció sok szor nem szer ve sül a szí né szek já té ká ban. Úgy gon do lom,
két fajta szí né szi-szín ját szói ha gyo mány fe szül itt egy más nak: a vi zu á lis
alapú, komp lex és ra di ká lis szín ház fel fo gás és a szö veg in terp re tá ci óra, a
szí né szi alak for má lásra építô, arra kon cent ráló já ték mód. Hogy me lyik
ke rül ki gyôzte sen a küz de lembôl, alig ha nem elôadás ról elôadásra vál to -
zik; a pre mi e ren csil lo góbb és ér zé kien te lí tet tebb volt a já ték, pár nap pal
késôbb be szür kült, szín te le nebb, kap ko dóbb és vér te le nebb lett. 

Eper jes Ká roly Har pa gonja vi szi vál lán a pro duk ciót. Ûzöt ten hisz té ri -
kus. Meg zak kan tan bo lon dos. Ru ga nyo san, dél ceg tar tás sal jár (szó
nincs itt sem mi féle hat va nas trotty ról), de bár me lyik pil la nat ban ma gába
omol hat, s ki tör het belôle a ha ta lom má niás hisz té ria. Eper jes nem is
annyira a pén zsó vár zsu go rit mu tatja fel gro teszk szí nek kel, ha nem a
mo no má niás em bert, aki egyet len szen ved ély alá ren deli min den ér zé sét
és in du la tát. Ma ri ane-t várva fe kete vak szem üveg gel, bot tal bo tor kál, ta -
lán hogy el te relje va lódi (?) lé nyérôl a le ányzó fi gyel mét, ám az ala kí tás
íve e pon ton már ment he tet le nül át csú szik cir ku szi mu tat ványba, vad bo -
hóct ré fába. A leg em lé ke ze te sebb pil la na tok Har pa gon nagy mo no lógja
köz ben adód nak: Eper jes azt játssza el pszi cho ló gi a i lag plasz ti ku san, ho -
gyan ôrül het bele a fös vény ön nön má ni á iba. Mi kor vízbe néz (épp oda -
ké szí tet ték neki a la vórt a láb fürdôhöz), való ság gal meg ha son lik, meg ra -
gadja a kar ját: ez én va gyok?  Per sze Eper jes, az uni ver zá lis clown ezt a
mo tí vu mot is szélsôsé ge sen el raj zolja: jel lem li bi kó kát lá tunk, és so sem
tud juk, bo hóc tréfa vagy vé res való ság nézôi va gyunk. 

Bán sági Il dikó Fro sine-ja fe kete pa ró kás, rá menôs, min den háj jal meg -
kent int ri kus, élesre fent nyelvû ma dám, ko ro sodó, ve he mens asszony -
ság és os to bácska, le csú szott ke rítônô. Fel ra gyog nak szí nei, és el raj zo lód -
nak kar ak ter vo ná sai, dús vir gon cé ri ája per sze könnye dén át se gíti a
zök kenôkön. Az egyéb ként jól együtt dol gozó tár su lat ból ki eme lendô
Bo tos Éva vi dám Elise-e és Vass György le nyalt hajú Valère-ja. Nyu szi sze -
líd, dur cás, cser fes kis lány és kö nyök védôs kis hi va tal nok pró bál túl járni
a ked ves és agya fúrt papa eszén, ke vés si ker rel.  

Az Új Szín ház Bog nár Ró bert jól mond ható for dí tá sá ban játssza a da -
ra bot. A klasszi kus mû ve re tes szö ve gei kissé le po rol tat tak. Illyés nél
ilyen for du la to kat ol vas ha tunk: „A fene az ôszin te ségbe.” Bog nár Ró bert -
nél ugya nez így hang zik: „A ros seb egye meg az ôszin te sé get.” Illyés Fru -
zsi nája így ud va rol: „So hase tet szett ilyen pi ros pozs gás nak lenni, ilyen
le gé nyes nek.” Bog nár Ró bert nél Fro sine sze rint Har pa gon „Üdébb és
fic kó sabb, mint va laha”. 

A for dí tói le le mé nyes ségrôl az elôadás gyôzheti meg a nézôt. Meg per -
sze ar ról is, mi ért ép pen ezt a rit kán ját szott klasszi kust vette elô az Új
Szín ház. A pénz haj há szás mint nap ja ink trendje eh hez pi ciny két ke vés -
nek lát szik. 

MOLIÈRE: A FÖS VÉNY
(Új Szín ház)

For dí totta: Bog nár Ró bert. Jel mez: Balla Il dikó. Dra ma turg: Lôkös Il -
dikó. Tol mács: Maja Ce szarsz kaja. A ren dezô munka társa: Haj di nák Ju dit.
Dísz let-ren dezô: Szer gej Masz lo bojs csi kov.
Sze replôk: Eper jes Ká roly, Bán sági Il dikó, Bo tos Éva, Vass György, Al mási
Sán dor, Bo hoczki Sára i. h., Nagy Zol tán, Galkó Ba lázs, Den gyel Iván,
Ke resz tes Sán dor, Nagy Mari, Gosz to nyi Já nos, Jaskó Bál int i. h., Ju hász
Ist ván i. h., Berzy Ta más.

Vass György
(Valère) és
Botos Éva 
(Elise) 
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ki sze reti a szín há zat, akár hány szor meg nézi a
Ham le tet, nem utolsó sor ban azért, hogy az ép -

pen ak tu á lis vál to zat mond-e va lami újat. A sze gedi
kis szín ház beli elôadás ta lán töb bek kö zött ép pen ez zel
szá molva olyan, mint a mese beli okos le ány: hoz is
aján dé kot, meg nem is; fel is van öl tözve, meg nem is.

A szín pa don egyéb ként in conc reto van, aki nincs
fel öl tözve: a nya kig láb, iga zán csi nos öröm lány (Mit -
la sovszki Gab ri ella), aki job bára majd nem tel je sen
mez te le nül jön-megy, és aki nem mel les leg Cla u dius
(Pa taki Fe renc) sze retôje. Az új ki rály a szo kott nál
sok kal fi a ta labb, in kább bátyja le hetne Ham let nek
(Bo ro vics Ta más); nem csak meggyil kolt fi vé ré hez,

de a ki rály fi hoz sem mér hetô, már csak mé re teibôl
adó dóan sem: tény le ge sen is na gyon fel kell néz nie
nála jó val ma ga sabb uno ka öccsére. Cla u dius ugyan -
ak kor nem ér fel Gert rud hoz (Fe kete Gizi) sem: a ki -
rályné sok kal böl csebb nek, meg fon tol tabb nak tû nik,
és ta lán csak az utolsó bol dog ság re mé nyé ben ment
férj hez egy nála jó val fi a ta labb, ha ta lo mé hes nyik haj -
hoz, akirôl még az is ki de rül, hogy volt férje ha lá lá -
ban is lu das. Hogy ez utóbbi an nak is vi lá gos-e, aki a
Ham let tel még so sem ta lál ko zott, kér dé ses: az egér -
fogó-je le net óan gol nyel ven hang zik el (Szonda Éva
és Gá bor Géza – egyéb ként igen ha tá sos – tol má cso -
lá sá ban); ha nem fi gyel jük ala po san a közbe-köz be -

Ka ruczka Zol tán

Az okos le ány
W I L  L I A M  S H A  K E S  P E  A R E :  H A M  L E T

A
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szóló Ham le tet, könnyen le ma rad -
ha tunk a lé nyegrôl. 

A sze gedi ol va sat ban Ham let
me séje – mint ezt a ren dezônek a
da rab hoz fû zött sza vai egy ér tel -
mûen jel zik – tör té nelmi szük ség -
szerû ség: olyan hôs áll elôttünk,
aki „pusz tán” arra ren del te tett,
hogy meg to rolja apja ha lá lát, egy -
sze rûen azért, mert egy ki rály ha lá -
lát meg kell to rolni. Nyoma sincs a
me rengô, két sé gek közt ví vódó,
sze retô gyer mek nek: Ham let szin -
te szimpla íté let-vég re hajtó, aki
le csap a meg fe lelô pil la nat ban.
Egyé b i ránt jól jel lemzi ôt a két szer
el hangzó „Lenni vagy nem len ni…”-
mo no lóg. Elôször Ho ra ti ó val (Ran -
csó Dezsô) együtt öt lik ki – aki vé -
gig bôszen lap topba pö työgi az el -
hang zot ta kat, és néha fenn han gon
el sza val egy-egy részt „a tör té ne -
lem  bôl” (an go lul – vö. a szí nész ki -
rály és -ki rályné ide gen nyelvû
elôadá sá val) –, az tán Ham let ugya n -
ezt el mondja Op he li á nak (Már kus
Ju dit),  mi köz ben sze ret kez nek; mi
meg vár juk, hogy be kö vet ke zik-e a
csúcs pont, és ha igen, mi kor. Az

ak tus ered mé nyes: a lány utóbb, mi köz ben ma gát csak
tet teti bo lond nak (bele is fojt ják egy la vórba, mert túl
vesz élyes), a kis ma mák szo ká sos kéz tar tá sá val jelzi,
hogy szíve alatt gyer me ket hord. A jól meg ter ve zett
mo no lóg te hát si ke res volt; hogy mirôl is szólt pon to -
san, az em lí tett kö rül mé nyek foly tán né mi leg ho mály -
ban ma rad.

Van még né hány nem egé szen vi lá gos mo men tum.
Po lo nius (Szék he lyi Jó zsef) pa je szos-ki pás zsidó, sar -
ká ban egy néma szolga pén zes lá di ká val (igaz, a vég ki -
fej let ben ki de rül, kié lesz a lá dika – a leg újabb ki rá lyé);
La er tes (Ko lo zsi Ki lián) jampi, aki gon do san ügyel
arra, hogy belôtt ha já hoz hozzá ne ér je nek; az ud vari
nép kö zött fel tû nik egy nyo mo rék (a szín lap sze rint a
Lá bat lan), ke zé ben báb (akárha Vi téz Lejszló), sok vi -

zet nem za var, de le szúr ják. Min den kit le szúr nak
egyéb ként: a szo kot ta kon kí vül tôr ál tal vész a szí nész -
ki rály és -ki rályné, va la mint az öröm lány is, gyil ko saik
a ha tal mat át vevô For tinb ras be é pí tett em be rei (ez az
el gon do lás nem új don ság). Ro senc rantz (Já rai Máté)
és Gu il dens tern (Gö möri Krisz tián) vi szont vissza tér -
nek brit lo bo góba öl tözve. 

Min deh hez tár sul a jel me zek (Papp Janó) és a dísz -
let (Ju hász Ka ta lin) ek lek ti kus ka val kádja: van rasz ta -
f ri zu rás és kis ma ma cipôs Op he lia (az utóbbi, mond -
juk, meg ma gya ráz ható), ki rálynôi fej dísz a het ve nes
évek disz kó já ból, nad rá gos-szok nyás Ro senc rantz, ve -
len cei masz kos gyil ko sok, to vábbá a hát tér ben több -
ször egy ha tal mas, nap ko rong szerû gong – vár hat nók,
hogy meg ütik majd va la mi kor, az tán mégse.

Hor váth Pé ter ren de zése el vész a rész le tek ben, és
ezen nem se gít Bo ro vics Ta más kor rekt Ham letje, Fe -
kete Gizi ízig-vé rig Gert rudja vagy Már kus Ju dit szé -
pen ár nyalt Op he li ája sem.

Te ked ves okos le ány, ke ve sebb aján dék több lett
volna! 

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
HAM LET 
(Sze gedi Nem zeti Szín ház, Kis szín ház) 

Fordította: Arany Já nos. Zene: Szemzô Ti bor.
Díszlettervezô: Ju hász Ka ta lin. Jelmeztervezô: Papp
Janó. Koreográfus: Kozma At tila. Zenei vezetô: Kar -
dos Gá bor. Betétdalok: H: P. Bi gest. Zenei asz -
szisztens: Ko vács Gá bor. Fény: Stad ler Fe renc.
Súgó: Szabó No émi. Ügyelô: Ba csa Erika, Kür tös
Petra m. v. Rendezôasszisztens: Al mási Gyön gyi.
Rendezô: Hor váth Pé ter. 
Szereplôk: Pa taki Fe renc, Bo ro vics Ta más, Szék he lyi
Jó zsef, Ran csó Dezsô, Ko lo zsi Ki lián, Ki szely Zol tán,
Boncz Ádám, Já rai Máté, Gö möri Krisz tián, Galkó
Bence, Tóth Lam bert, Dé nes Ger gely, Somló Gá bor,
Ki rály Le vente, Ja kab Ta más, Kó bor Ta más, Gá bor
Géza, Szonda Éva, Bán völ gyi Ta más, Szí vós László,
Fe kete Gizi, Már kus Ju dit, Lôrincz Zol tán, Mit la -
sovszki Gab ri ella, Alb Sza bolcs, Bor bás Ádám, Do -
har N. Ger gely, So mo gyi Re náta, Trog ma yer Éva, va -
la mint a Sze gedi Nem zeti Szín ház Tánc kara.

Jelenet 
a Hamletbôl 
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Csak a leg na i vab bak gon dol hat ták, hogy az idén
más képp lesz. Alig va lami vál to zott azonkí vül, hogy a
tri ló giát föl fe dezte né hány ér zé keny, de az opera iránt
ke vésbé el kö te le zett szín házi em ber (aki ta valy nem
ért rá, vagy „nem gon dolta volna”). Újra el jöt tek a
szak  mai elit lel kes  kép vi selôi, fesz ti vál lá to gató kül föl -

diek (az ope rak ri ti ku sok sza gát messzirôl meg érez -
ni), és látni le he tett egy el fo gu lat lan, naiv, az elô adás -
ra spon tán rá cso dál kozó kö zön ség je len lé tét. A sajtó -
vissz hang nem erôsö dött föl, ugya na zok a ke ve sek ír tak
szak szerû bí rá la to kat, mint ta valy, meg je lent né  hány
szen ved élyes amatôr vé le mény mind két – a pár toló és

Kol tai Ta más

Ma ra ton hely ben
W O L F  G A N G  A M A  D E U S  M O  Z A R T :  F I  G A R O  H Á  Z A S  S Á G A ,  

C O S Ì  F A N  T U T T E ,  D O N  G I  O  V A N N I

á so dik ne ki fu tásra is pa ra dox Oberf rank Pé ter és Ko va lik Ba lázs Mo zart-ma ra ton já nak fo gad ta -
tása. Ese ménnyé ta valy, me net köz ben kel lett volna vál nia, ha a szakma és a kö zön ség nem dis tan -

cí rozná ma gát az ope rá tól mint szín ház tól. Ak kor még min dig meg ma radt volna a kér dés, hogy mit kez dünk
egy struk tú rán kí vül lét re jött, vá rat lan szen zá ci ó val – ho gyan tud juk to vább  él tetni, fi nan szí rozni, hosszú
tá von mûköd tetni. Mint hogy azon ban opera kul tú ránk öt ve né ves el ma ra dás ban van a vi lág hoz ké pest, 
szín házi struk tú ránk pe dig al kal mat lan a nem ter ve zett minôség ke ze lé sére, sôt idi o szink rá ziát kap tôle, 
a pro duk ciót el ké szülte után ugyan az a sors érte, mint szer vezôdése stá di u má ban: a Ta va szi Fesz ti vál 
és a Jövô Háza ki vé te lé vel senki sem mu tatta iránta a leg cse ké lyebb ér deklôdést sem.

M
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az el uta sító – ol da lon. De azok ban az or szá gos la pok -
ban, ahol a bul vár re cen zió min den na pos, a Mo zart-
ma  ra ton ész re vét len ma radt; egy szerûen nincs, aki
hozzá értô kri ti kát ír hatna. A kul tu rá lis ap pa rá tus ban
sincs, akit az új ra é lesz tés után iz gatna, hogy vég képp
ki mú lik egy kü lön le ges esz té ti kai ér ték, amely nem
kapja meg a be fek te tett ener gi á val és pénz zel ará nyos
ki fu tási, il letve a vár ható mûvé szi ha tás fok nak meg fe -
lelô „vissza té rü lési” le hetôsé get. A kri ti kus Kar sai
György rá is pi rí tott a kul túra épp do tá ci ó el vo nás sal
fog la la tos kodó hi va tal no ka ira az zal, hogy szen ved é -
lyes prok la má ci ó ban pénzt aján lott fel, bank szám lát
nyi tott, és ma gá na da ko zásra szó lí totta a szín ház ba rá -
to kat az elôadás be fo ga dá sára vál lal kozó ját szó hely
meg ta lá lása ér de ké ben.

Ez volna a tör té net vége? Min den esetre ér de mes
laj st   ro mozni a ta nul sá gait.

Új-dionûszia. Már ta valy is fur csa ér zés fo gott el a
ma ra toni va sár na pon, de az idén szín ház tör té neti
ada lék ból ér zék le tessé vált szá momra az ókori Di o nü -
szosz-szind róma. A fo lya ma tos szín ház ün nep fik tív
való sága. Az, hogy mit je lent ki sza kadni a min den na -
pok ból, és dé lelôttôl éj fé lig a szín ház au rá já ban élni.
Ilyes mire gon dol ha tott Wag ner, ami kor a né gyes tés
Rin get kom po nálta, és elôadá sá hoz fö lé pí tette Bay re u -
t h ot. De ott csak dél után kez de nek, egy-egy na pot ki -
hagy nak köz ben, és az Ün nepi Já té kok egé sze túl sá -
go san be ágya zó dott az üz leti tu riz musba. A szín házi
fesz ti vá lok né me lyike is in kább nyüzsgô te re fere és
zsib vá sár, mint her me ti kus mûvé szet. Nem ki sza ka -
dás a köz na pi ból, el len kezôleg, sûrí tett köz nap is ág.
Vi szont reg geltôl éj je lig Mo zartba me rülni egy ke -
véssé kul ti kus he lyen azt je lenti, hogy a mo zarti élet-
p rob lé mák át ve szik az in di vi du á lis életp rob lé mák he -

lyét, de mi u tán az elôbbiek az elôadás ban szem élye -
sen és köz vet le nül fo gal ma zód nak meg, ezál tal in di vi -
du a li zá lód nak, az az sze mélyre szó lóan, át él hetôen és
or ga ni kus lét él mény ként je len nek meg. El fe lej tem
pri  vát prob lé má i mat, és föl ol dó dom nem be li sé gem
lé nye gé ben, ma gya rán kurva nagy ka tar zis ban ré sze -
sü  lök, fo lya ma to san, ebéd szü net tel.

Kö zön ség. A ha bi tüék mel lett, akik kö zül töb ben visz -
sza ved let tek ár tat lan gyer mekké, lát ni va lóan so kan
vol tak a naiv, va la mi lyen ok ból az opera há zak meg -
szen telt fa lain kí vül re kedt nézôk. Ôk meg kap ták vagy
vissza kap ták a szín ház de mok ra tiz mu sá nak el ve szett
él mé nyét, a spon tán örö met, hogy nem kell ün neplô
ru hába és lé lekbe öl töz niük, mert nem a ki vá lasz tot -
tak kö rébe és a nagybetûs Mûvé szet áhí ta tos csar no -
kába nyer tek ki vé te les bel épést, ha nem olyan kö zeg -
be, amely ben anél kül ke rül nek át egy má sik szfé rába,
hogy meg kel lene ta gad niuk hét köz napi ön ma gu kat.
Ma gyar kö zön ség nek nem volt még ilyen ta lál ko zása
az ope rá val. Öt ven év óta biz to san nem. Végre ér tet ték,
mirôl van szó – a sze replôk ma gya rul éne kel tek –, és
le vetkôzhet ték a ha zai ope rai kö zön ségre jel lemzô
fesz élye zett sé gü ket, ami a ví go pe rák leg ko mi ku sabb
je le ne te i ben is meg aka dá lyozza, hogy el ne ves sék ma -
gu kat. A nézôk köz vet len, fi zi kai be vo ná sát szol gáló,
a drá mai szín ház ban már el fo ga dott ren dezôi to po -
szok – épp opera szín padi szo kat lan sá guk mi att –

BALRA: Fodor Gabriella (Grófné) és Simon Krisztina
(Cherubino) a Figaro házasságában
KÖZÉPEN: Wierdl Eszter (Fiordiligi) és Mester Viktória
(Dorabella) a Così fan tuttéban
JOBBRA: Hámori Szabolcs (Leporello), Bretz Gábor (Don
Giovanni) és Gábor Géza (Kormányzó) a Don Giovanniban
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új kori kon ven ci ó ból  re ve la tívvá vál tak. Az egy más sal
szem ben, a já ték tér két ol da lán fel ál lí tott nézôtéri le -
lá tók, a kö zön ség gel in te rak tív já té ko kat foly tató, köz é -
jük ülô, a szé ke ken föl lép delô, az áriák után né zôk -
ként vi sel kedô (tap sot in dító) sze replôk fel for gat ták a
me rev in terp re táló–be fog adó vi szonyt. A Fi garo há zas  -
sága uj jongó fi ná lé já ban, ami kor a ját szók be pen de rí -
tet ték, mint egy táncra hív ták a nézôket, majd ma guk -
ra hagyva ôket, ki ro han tak a színrôl, ér zék le te sen
meg  fo gal maz ták a ha gyo mányt fel for gató, szub ver zív
ope rai pil la na tot.

Drá mai gon do lat. A Mo zart-ma ra ton nak nem a klasz-
szi ci tást, a bár sony füg gönyt, a drága ku lisszá kat és
his to ri záló jel me ze ket el vetô „sze gény szín ház” a re -
ve lá ci ója, ha nem az ál tala ki bon tott, az ed di gi ek nél
komp le xebb, gaz da gabb drá mai gon do lat, amely né -
hány me ta fo ri kussá váló kel lék és min de ne kelôtt a
mûvek ben rejlô em beri vi szo nyok ré vén ma ni fesz tá -
ló dott. A kel lé kek – egy fa láda, kö tél, pisz toly, irat -
dosszié, sza la gok, zöld al mák, ru ha cse rét jelzô ró zsa -
szín szem üve gek – össze kap csol ták a há rom da ra bot,
és el térô funk ci ó kat tel je sítve me ta fo ri kussá tet ték je -
len té sü ket. A láda le he tett bú vó hely, asz tal, ko porsó
vagy evezôs csó nak; a dosszié anya könyv, szerzôdés
vagy re gisz ter; az alma he lyet te sít he tett la ko mát, vi rá -
got vagy egy cso port „ke ze lé sére” al kal mas esz közt; az
elsô sor ban a sze replôknek el he lye zett szé kek ak ci óba
pen de rítve fe nye getôvé vál hat tak (pél dául a Che ru -
bino el len össze fogó fé rfi falka tár sas já té ká ban). A na -
tu ra lista-re a lista dísz le te zés el ve té sétôl az em beri kap -
cso la tok nem egy szerûsöd tek le, el len kezôleg, több ré -
tegûvé és me ta fo ri kussá vál tak. A sze replôk egy szerre
let tek ját szók és nézôk, egy szerre vol tak je len a szi tu -
á ci ó ban és azon kí vül – már benn vol tak, mielôtt
színre lép tek volna, és fi zi kai kap cso latba lép tek egy -
más sal, ami kor a dra ma tur gia sze rint nem sze re pel -
nek az ép pen zajló je le net ben. A Gróf, akit Fi garo
gon do lat ban meg tán col tat, föl pat tan, és ké szen áll a
táncra. A Così fan tutte pár jai az egy más köl csö nös je -
len lé té ben vé gig ját szott pár cse ré vel és az ab szur di tá -
sig vitt ru ha cse rék kel tö ké le tes za varba hoz nak ere -
deti és me net köz ben ki a la kuló von zal maik, a cse re -
bere pil la nat nyi ál lása felôl. A Don Gi o van niban Anna
összes szen ved élye és val lo mása az „Ot ta vio-vo nal”
meg hosszab bí tá sá ban álló cím sze replônek szól. A
sze replôk vir tu á lis je len léte és szín padi ko re og rá fi ája
ön ma guk pszi cho fi zi kai bo nyo lult sá gá ban tárta föl
am bi va len ci á ju kat, ami hez Claus Guth le gu tóbbi
salz  burgi Fi garo-ren de zé sé ben szá mí tó gép pel falra
ve tí tett, nyi lak kal össze ke vert ne vek tech ni kai trükk -
jére volt szük ség.

Ér tel me zés. A há rom da rab tri ló gi a szerû össze kap -
cso lása te ma ti záló erôsza kolt ság nél kül tér ké pezte föl
az em beri zsi ge rek ben és pszi ché ben lap pangó ösz tö -
nö ket, ame lyek ön ma guk kal való mo rá lis szembe né -
zésre kész te tik a sze replôket (nem mind egyi kü ket,
van nak, akik el há rít ják a kész te tést). A Fi garo há zas sá -
gában az An to nio ker tész sze re pé ben „té ve désbôl” a
Don Gi o vanni fi ná lé já nak Kor mány zó ja ként bel épô
éne kes több mint egy szerû tréfa; azt jelzi, hogy a szá -
mon  kérô ko pog ta tás akár mi kor ko molyra for dul hat,
és elôre ve títi, hogy a „va lódi” Kor mányzó sem a transz  -

cen den ci á ból ér ke zik majd. A Fi garo ér zelmi zûrza -
vara mind vé gig nyitva hagyja a víg já ték fel színe alatt
meg nyíló tra gi kai sza ka dé kot, amely a Così két fi a tal
pár já nak – a Szen ti vá néji álomra em lé kez tetô – kez -
deti fri vo li tá sá ból er köl csi el bi zony ta la no dás hoz, ön -
vizs gá lati vál ság hoz ve zet, és a kel le met len ér zést,
hogy a mo rá lis elég té tel lel nem az egy más hoz illô pá -
rok ke rül tek össze, a happy end sem tudja fel ol dani,
sôt. A Don Gi o vanni be tetôzi az am bi va len ciát. A cím -
sze replô a da rab ele jén a pár baj ban sa ját, ha tal masra
nôtt ár nyé kát szúrja le – ez zel ér tel mezi Le po rello
más kor os to bá nak hangzó kér dé sét, hogy „ki halt meg,
ön vagy az öreg?”. Me ta fo ri kus ér te lem ben Don Gi o -
vanni hal meg – a fal tö vébe ros kadó alak ké pi leg
meg is métlôdik a fi ná lé ban, ezál tal az egész tör té nés
ke retbe ágya zó dik, ér tel mezve, hogy vég já ték ról, egy
éle tút vagy men ta li tás végsô pil la natba zárt sûrít mé -
nyérôl van szó – ahogy már Molière Don Ju anjá ban
is –, és an nak a li ber ti nus, he do nista, ér zéki, ci ni kus
élet ve ze tés nek, ame lyet kép vi sel, „a ha lál elôtti pil la -
nat ban” a Kor mányzó sze mé lyé ben (vagy ár nyé ká -
ban) mind vé gig fo lya ma to san je len van a pan danja
vagy el len téte (ahogy tet szik). A pa ra do xont az te szi
tel jessé, hogy a vé gig „ha lott” Don Gi o vanni iko nog -
rá fi a i lag nem hal meg: le szö gelt ko por só já ból ki -
énekli a csá bí tás dal la mát („Là ci da rem la mano”),
ame lyet „ál do za tai”, a nôk átvesz nek és továbbvisz -
nek. Mond juk, az örök ké va lóságba...

Zene/dráma. A pro duk ció ze ned rá mai egy sé gét a
kar mes ter és a ren dezô har mo ni kus össz mun kája
sza va tolta, az zal az ope rai ha bi tüék szá mára való -
színûleg szo kat lan – a hely szel le mébôl nem di rekt
mó don kö vet kezô – konk lú zi ó val, hogy az a par ti túra
és a lib rettó hi te les meg va ló sí tása. A Fi garo ér zelmi
sza ka dé ka i nak fel tá rá sá hoz pél dául nem volt szük ség
Har non co urt „tra gi ku san” lassú tem pó ira, vi szont a
Grófné C-dúr ári á já nak al legro, „ön fel sza ba dító” ré -
sze elôtt tar tott „vég te len” ge ne rál pa uza a lel kierô
össze sze dé sét meg tap soló (az ária foly ta tá sába be le -
tap soló) sze replôkkel az ere deti szel le mé ben fo gant,
meg vi lá gító újí tás. Sok re ve la tív, da rabhû meg ol dás
se gí tette az al ko tói szán dé kok tel je sü lé sét, Be ne dek
Mari ru há i nak színd ra ma tur gi á já tól a ma ra toni meg -
pró bál ta tást hôsi e sen és ma gas fo kon vi selô MÁV
Szim fo ni ku so kig, és per sze a több nyire fi a ta lok ból
álló sze replôgár dáig. Fo dor Gab ri ella fi nom lel ki és
vo ká lis tó nusú Gróf néja, Wi erdl Esz ter belsô vál ság -
ból és ijesztô hang közi ug rá sok ból bra vú ro san ki lá -
baló Fi or di li gije, Fo dor Be at rix nagy for má tumú
Donna An nája csak „szub jek tív csúcs” – min den ki az
összmûvé szeti és tár su lati szán dék szak mai-szel lemi
be lá tá sá val, oda adás sal és az elôadás- fo lya mat ban
egyre ja vuló szín vo na lon pro du kált. Far kas réti Má ria
Des pi ná ját és Bretz Gá bor Don Gi o van ni ját pél dául
össze sem le het ha son lí tani ta va lyi for má juk kal, olyan
me re dek a minôségi emel ke dés. Ko va lik Ba lázs pe da -
gó giai és elôadás- te remtô te vé keny sége ma az egyet -
len re mény a ki lá ba lásra a ma gyar opera ját szás vál sá -
gá ból. A Mo zart-ma ra ton ne ki fu tá sa i nak le ál lása ezért
le het vég ze tes – fo lya ma tos munka és pro duk ciós le -
hetôség hí ján pár év múlva még a mai ál la pot nál is tá -
vo labb le szünk az eu ró pai ope ra kul tú rá tól.                                   
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Lu igi Il lica, Puc cini ked venc lib -
ret tis tája olyan sü let len sé gek kel
írta tele a Gi or da nó nak szánt szö -
veg köny vet, mint „Aho gyan egy
szép má jusi nap, ame lyet szellô
csó kol és nap su gár si mo gat, ki -
huny az ég bol ton, úgy há gok fel
én, kit rím csó kol s a köl té szet si -
mo gat, lé te zé sem végsô csú csára”,
ho lott  tö mör, frap páns, ze ned rá -
mába ki vá lóan illô szö ve ge ket is
tu dott al kotni. A bor zal ma san da -
gá lyos mon da tok egy va la mire jók:
tá vol tart ják a mûtôl a félt ehet sé ge -
ket. Az ô szá juk ból ugyan is az ef -
féle frá zi sok ko mi ku sak. Nagy já -
ból ha son lóan el lent mon dá sos
Gi or dano ze néje. A mon dás sze -
rint az André Ché nier-hez nem kell
más, csak a vi lág há rom leg na -
gyobb éne kese. Nos, nem a nagy -
ság a leg fon to sabb, ha nem a köl té -
szet. Ezt a szen ti men tá lis ve riz must
csak nagy hit tel és ki fi no mult lel -
kü let tel le het köz ve tí teni.

Akik a Ché nier dra ma tur giai fo -
gya té kos sá gait em le ge tik, félre ér -
tik a da ra bot. A sze replôk sa ját aka  -
ra tuk ból lo gi kus dön té se ket hoz -
nak, de szán dé ka i kat el so dorja a
tör té ne lem. Mit kezd hetne egy po -
éta ha zája és sze relme nél kül? Mit
te hetne az el ár vult, nincs te len gróf  -
ki sasszony a for ra da lom ban? Vá -
laszt hatná Gé rard-t, aki (ek kor még)
sta bil eg zisz ten ci á nak tû nik. A va -
ló  ság ban ál lí tó lag nagy já ból ezt
tette, az ope ra köl té szet azon ban
nem a való vi lág tör té né se i vel fog -
lal ko zik. A mû lé nyege ép pen az,
hogy a sze replôket sok kal in kább
esz mé nyeik irá nyít ják, sem mint

ér de keik – olyan ósdi ideák, mint haza -
sze re tet, ba rát ság, nagy lel kû ség. Fôhô -
sei na i vak, tör té ne tük arra ta nít, hogy ez
a fel fo gás mi lyen vesz élyes, és ho gyan
tö rik da ra bokra a való ság ke mény fa -

lán. S az a szép benne, hogy a for ra da lom ter ror ját ugya nez az ir ra ci o -
ná lis he vü let mû köd teti. A la káj ból lett fôfor ra dal már az ál lami tit kos -
rendôrség gel nyo moz tat sa ját szív ügyé ben. A for ra da lom költôjébôl pil -
la na tok alatt áruló és a for ra da lom el len sége lesz. Mi lyen per ver zen
jel lemzô alak az öreg Ma de lon, aki, mi u tán fi ait ké jes öröm mel fel ál -
dozta, a for ra da lom vá gó híd jára már csak egy fé lig ütôdött uno kát dob -

Má rok Ta más

„Tu sa rai po eta!”
U M  B E R T O  G I  O R  D A N O :  A N D R É  C H É  N I E R

gy szerû az André Ché nier titka. Költônek kell len nie an nak, aki elô akarja adni. 
Ha csu pán jó mû vé szek ének lik, el vi sel he tet len. 

Lukács Gyöngyi 
(Madeleine de Coigny) 
és Kiss B. Atilla
(André Chénier)
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hat oda. Hány ilyen eszelôs jár-kel
köz tünk ma nap ság is? 

Gi or dano ope rája – a köz vé le ke -
dés sel el len tét ben – sze rin tem na -
gyon jó da rab, mert a tör té ne lem
és a sze re lem hul lá mai ze nei zök -
kenô nél kül egy más ból nônek ki.
Ki tûnô alap anya gul szol gál hat egy
iz gal mas, öt le tek kel teli, szo kat lan,
szug gesz tív elôadás hoz, mert ne -
he zen tûri a ha mis sá got, és meg -
há lálja az igaz mon dást. Ám eh hez
hal la nunk kel lene a for ra da lom
hús da rá ló já nak csi kor gá sát. 

A Ma gyar Ál lami Opera ház elô -
adá sá ban leg in kább a szín pad tech -
nika csi ko rog. A fôpróba elôtt a
kar mes ter le küldte a pub li ku mot a
bü fébe, mert tech ni kai gon dok
adód tak. Fé lóra múl tán le ment az
elsô fel vo nás – egyet len dísz let -
moz gás nél kül. A pre mi e ren ki de -
rült, mi lyen ef fekt ma radt el: a bált
záró ga votte-ot im már a plebs tán -
colja a dí szes sza lon ban, s az arisz -
tok rá cia há tul egy ki sebb cso port -
ban le süllyed. A szín vál tá sok kö -
zötti át dí szí tés olyan lassú (két-két
fel vo nást ugyan is egy ben ját sza -
nak), hogy zene kari mu zsi ká val
kell el ütni az idôt: az elsô kép vál tás
alatt a báli zene fel dol go zá sá val,
hogy a má so dik alatt mi vel, ar ról
fo gal mam sincs. A meg ol dás szce -
ni  ka i lag di let táns, a fel vo ná sok kö -
zötti éles han gu lat vál tás oda vész.
Pe dig Zeke Edit dísz lete nem va -
lami ne he zen ke zel hetô monst -
rum: az elsô fel vo nás ban né hány
kor int ho szi osz lop pal alá tá masz -
tott ár kád, a má so dik ban egy ért -
he tet len mó don szét bom bá zott,
za va ros utca rész let. A já ték te re -
ként egyik sem mû kö dik. Még a
har ma dik fel vo nás tár gya ló terme
fe lel meg va la me lyest a mû kí vá -
nal ma i nak, bár a kint és bent fi -
nom já té kát ne he zen adja vissza,
és az egyéb ként aszim met ri kus,
arány ta lan sá got, át lós von ala kat,
sza  bály ta lan el ren de zést kí vánó
tör té net erôvo na lai is csak hal vá -
nyan raj zo lód nak ki a szim met ri -
kus tér ben. A fi nálé bör töne se ma -
ti kus, ért he tet len, ki és hova van
be zárva. Nem hi szem, hogy a dísz -
let ter vezô egye dül volna a fe lelôs

ezért a zûr za va rért. A ren dezô nem ér tel mezte a da ra bot. Sel meczi György
jó kar mes ter, tü ne mé nyes is me ret ter jesztô. Ren dezôként azon ban lel kes
amatôrnek tû nik. Akadt né hány jó öt lete, de a ren dezô ott kezdôdik, hogy
képe van a da rab ról, s vele vi lág ké pet ad. Amire itt kü lö nö sen nagy szük -
ség volna.

Sel meczi az elsô fel vo nást a gö rög osz lo pok elôtt a gö rög drá mák mo -
do rá ban ál lítja be: kó rus fél kör ben há tul, a sze replôk elôttük téb lá bol nak
föl-alá. Ché nier mint for ra dalmi hang ren dezôi ba lon, Co igny grófnô és
arisz tok ra ták mint a ret rog rád múlt ren dezôi job bon, Ma de le ine mint
fejlôdôké pes gi ronde-ista a ko mor ná já val kö zé pen. Sze replôit a ren dezô
leg több ször ép pen a ze nei ef fek tu sokra moz dítja, ami gesz tu sa i kat di dak -
ti kussá te szi. Az elsô sze re posz tás te norja, Kiss B. Atilla a sze relmi ket -
tôsben „Gyere, csó kolj meg, tu bi cám!”-gesz tus sal kapja kar jába a szop -
ránt, a zá ró du ett ben pe dig, ha ép pen nem kell éne kelni, és van egy kis

Fekete Attila (André Chénier) 
és Bátori Éva 

(Madeleine de Coigny) 
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ide jük, nyom ban csó ko lózni kez de nek. Ez a szín padi opera ját szás meg -
csú fo lása, ami a köz he lyes tánc be té tek kel, a ki áb rán dító pa ko ló ze nék kel
együtt ope retté zül leszti a tra gé diát. Va jon a fe lelôtlen ség vagy a hozzá
nem ér tés ál lí totta elô ezt a fé lig szce ní ro zott elôadást?

A két sze re posz tást egy más mel lett nézve még in kább ki é lezôdik a
prob léma. Kiss B. Atilla drá mai Ché nier pró bál lenni, tö mör han gon éne -
kel, a ma gas han gok elôtt spó rol, hogy azok jól ki jöj je nek. A bí ró ság elôtti
védôbe szé dét ke net tel je sen túl di men zi o nálja. Bár pró bál tar ta lé kolni, a
zá ró du ettre még is ki ful lad, az egyik ma gas han got ki hagyja, a má si kon
gik szert fog. Enn él na gyobb baj, hogy az ala kí tás egyelôre a hang ki por -
ci ó zása, az erôfi tog ta tás és a ki mó dolt drá mai ef fek tu sok di men zi ó já ban
mo zog. Hi ány zik belôle a spon ta ne i tás, az el ra gad ta tás, a lé lek ter mé sze -
tes fi nom sága. Lu kács Gyön gyi per sze tö ké le te sen hozza a szó la mot, de
az elsô fel vo nás ban szen ve leg, ho lott egy paj kos, kí ván csi ifjú lány áll
elôttünk, a má so dik ban vi szont ki rálynôként vo nul be, pe dig itt már ül -
dö zött nincs te len. Bá tori Évát ke vésbé je lentôs or gá num mal ál dotta meg
az ég, de me gál dotta az ér de kes ség ké pes sé gé vel. Fe kete At tila, a má sik
cím sze replô té tova lép tek kel, de ér deklôdô te kin tet tel lép a fôúri sza -
lonba. Szôke haja, lá nyo san fi a tal arca egy csa pásra meg te remti az áb rán -
dos lelkû, ér zel me i nek ki szol gál ta tott költô alak ját. Naná, hogy bele esik
az a fôúri fruska! A mû faj ki küzdi a maga iga zsá gát, a da rab élni kezd.
Ebbôl a két em berbôl s az ô éne kükbôl vi rág zik ki a sze relmi kettôs, az
ön fel ál do zás, a mû. Fe kete szép ma gas han go kat éne kel, min dezt ter mé -
sze te sen, mint ahogy ola szos fra zí ro zása is az. 

Az ô Gé rard-juk, Kál mándi Mi hály ba ri tonja pap ír forma sze rint túl sú -
lyos a sze rep hez, az em ber in kább Ja gó hoz, Scar pi á hoz, sôt a Hol lan di -
hoz vagy Wo tan hoz tár sí taná. Min dezt csak erôsíti a ma gas, szi kár alak,
az el gyö tört, kissé lár va szerû arc. De mi ért ne le hetne ilyen ez a ha sadt
lelkû ko mor nyik? Hisz ô járja be a da rab ban a leg na gyobb utat! Az im po -
záns or gá num ki vé te les di men ziót ad a fi gu rá nak. Nagy mo no lóg já ban a
dek la ma to ri kus be ve zetô sza kasz mar dosó belsô két sé gei kap nak
erôsebb hang súlyt, a má so dik rész him ni kus szárny alása nála nem hal -
lat szik föl sza ba dult nak, ôszin té nek. A hang jel lege és a sze mé lyi ség így
vá lik ze nei áb rá zo ló esz közzé, fen ség, ma gány su gár zik belôle. Ana to lij
Fo ka nov ból leg in kább a hang su gár zik. A pub li kum lel ke sen tap sol a tar -
tal mas or gá num nak, de én ne he zen tu dom ko mo lyan venni, ahogy az
elsô fel vo nás ban úgy jár-kel, mint egy pap ri ka jan csi, és há rom féle kéz -
eme lé sét és egy fajta fej rá zá sát kom bi nálja szí né szi já ték gya nánt. Fo ka -
nov avítt moz du la tai amúgy jól il lesz ked nek Lu kács mo do ros sá gá hoz és
Kiss B. ta nács ta lan pá to szá hoz. Az opera igaz ság ta lan mû faj, há rom
ilyen re la tíve ér té kes tel je sít mény is ké pes ne vet sé gessé válni. A má sik
gárda ab szo lút ér ték ben csak ki csi vel je lentôsebb pro duk ci ója össze ha -
son lít ha tat la nul jobb nak tû nik, mert ve lük meg szü le tik a da rab, össze áll
a tör té net, a jel le mek plasz ti kussá vál nak.

Pe dig mind a két sze re posz tást Kes se lyák Ger gely ve zé nyelte. A Opera -
ház zene kara plasz ti ku san, drá mai sod rás sal mu zsi kált, az ará nyok
szinte ész re vét le nül, ám té ved he tet le nül ala kul tak ki. És még is min den
mennyi vel or ga ni ku sabb, spon tá nabb, öröm te libb a má so dik gár dá val!

Az André Ché nier-ben kis sze rep szinte nincs is, és a da rab se reg nyi fon -
tos ka bi ne ta la kí tásra nyújt le hetôsé get. Wi e de mann Ber na dett el söprôen
szó lal meg Ma de lon ként, de ta lán ér de mes lett volna ke res gélni az Opera
idôsebb mez zói kö zött, hisz a sze rep köz epe sen sok han got, de erôs szín -
padi je len lé tet kí ván. Nem tud tam el dön teni, hogy a má sik gár dá ban Bu -

dai Lí via, az egy kori ka cér Car men,
büszke Am ne ris rend kí vül szug -
gesz tív-e, vagy ko mi ku san mo do -
ros. A régi nagy idôk fen sé gét su -
gá rozta a két Co igny grófné: Szil fai
Márta és Te mesi Má ria. Ber si ként
Gál Erika jobb, mint Mes ter Vik tó -
ria. Egri Sán dor ki tûnô ple be jus je -
len ség Mat hieu-ként, ám a hang
olyan ag resszí van egye nes, mint
egy dárda. A bör tönôr pár sza vas
meg je le né sé ben is ke rek jel lem raj -
zot ad Mol nár Zsolt. Él ve zet volt
látni-hal lani Kiss Pé ter kissé bla -
zírt, mély em ber is me ret tel meg -
for mált be sú gó ját.

Kár, hogy az André Ché nier ilyen
mél tat lan elôadás ban ke rült vissza
a re per to árba. Jön nek-men nek majd
jobb és gyen gébb éne ke sek, eset -
leg vi lágsz tá rok, s a je len le giek is
föl ja vul hat nak. Az el sza lasz tott le -
hetôség azon ban nem tér vissza.

UM BERTO GI OR DANO: 
ANDRÉ CHÉ NIER 
(Ma gyar Ál lami Opera ház)

Szö veg író: Lu igi Il lica. Dísz let:
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z idei Ta va szi Fesz ti vá lon a Monte-car lói Ba lett
Ró meó és Jú lia-elôadá sá ból kö vet kez tetni le he -

tett arra, mi lyen nek gon dol ják ma nap ság Nyu ga ton a
klasszi kus ha gyo má nyo kon ala puló kor szerû ba lett -
szín há zat. Jean-Chris tophe Ma il lot ko re og rá fus-igaz -
gató együt te sé nek ma gyar or szági be mu tat ko zása után
két nap pal ôsbe mu tató volt az Opera ház ban: El fújta a
szél cím mel Pár tay Lilla ko re og rá fi ája ke rült színre a
Ma gyar Nem zeti Ba lett elôadá sá ban. Új opera házi ba -
let telôadá sun kat meg nézve azon is el le het töp ren -
geni, hogy ba lett mû vé sze tünk hol tart ma a nyu gati tö -
rek vé sek hez és ko rábbi ön ma gá hoz ké pest.  

Ma il lot Ró me ójá ból ép pen csak kö vet kez tetni le het a
nyu gat-eu ró pai trendi ba lett stí lusra, hi szen a ko re og -
rá fia már több mint tí zé ves. A je len legi, alig több mint
hú szé ves Monte-car lói Ba lett vi szont igen fi a tal for má -
ció, még ak kor is, ha „vir tu á lis csa lád fá ját egé szen
Gya gi le vig s a Bal lets Rus ses-ig ve zeti vissza”. A tár su -
lat fi a tal ko rá ból is adó dik, hogy (még) nem tar to zik az
eu ró pai klasszi kus ba lett egy üt te sek elsô von alába, de
két ség te le nül erô- és re mény tel jes, fi gye lemre méltó
egy üt tes. A Ma gyar Nem zeti Ba lett va la mi kor Eu rópa
él vo na lába tar to zott, ah hoz, hogy vissza sze rezze régi
dicsôsé gét, ép pen fi a ta los len dü letre, újí tó  kedvre és
eze ket át gon dol tan össze fogó, hosszú távú mû vé szi
kon cep ci óra lenne szük sége.

A monte-car lói Ró meó dísz lete és vi lá gí tása zse ni á lis.
Moz dít ható, fi nom vo na lúra haj lí tott fe hér fa lak ké pez -
nek va ri á bi lis te re ket, kö zé pen di a go ná li san el he lye  zett
hosszú lejtô gaz da gítja a lát ványt, va la mint a ki-be já rás
és a szim bo li kus tér ki a la kí tás le hetôsé geit. A gör  dü lé -
ke nyen és hang ta la nul mozgó dísz le te le mek újabb és
újabb plasz ti kus tér kom po zí ci ó kat al kot nak, a rá ve tülô,
szí ne ket és for má kat is meg je le nítô fé nyek kel együtt
képzômû vé szeti mû al ko tás ként hat nak. A vissza fo gott,
de cens szín padi lát vány mini ma liz musa el len ére az
elôadás min den pil la na tá ban iz gal mas, és vál to zá sai
meg le pe té sek kel is szol gál nak. A sze rel me sek nász -
ágya pél dául a le pel le rán tása után há rom szög alakú fe -
kete ra va tallá vál to zik, az tán né hány dísz le te lem el moz -
du lá sá val, fény vál tás sal, va la mint a szín pad hátsó fer tá -
lyá ban el in duló te metôi me net tel má sod per cek alatt
tö ké le tes krip ta han gu lat ala kul ki. A jel me zek is íz lé se -
sek, bár a két el len sé ges tá bor hoz tar tozó sze replôk
szín szim bo li ká val me gol dott el vá lasz tása za va róan di -
dak ti kus. (A Ca pu le tek sö tét szürke és fe kete ru hát hor -
da nak, a Mon ta gue-k tört fe hérbe öl töz tek.)

Az egész es tés, cse lek mé nyes mo dern ba lett ko re og -
rá fiák egyik kulcs kér dése, mond hatni, szinte meg old -

ha tat lan prob lé mája a moz gás nyelv és a pan to mi mi kus
gesz tu sok kor szerû, hi te les össze il lesz tése. A XIX. szá -
zad ban „ter mé sze tes” és el fo ga dott volt, hogy a dra ma -
tur gi kus tar tal mat nem hor dozó cso port- és szó ló tán -
cok után a sze replôk sok szor ha mis pá tosszal és fel na -
gyí tott mi mi ká val el mu to gat ták a cse lek mény ak tu á lis
sza ka szá nak tör té né seit. Mára, ha las san is (a sa ját zárt
vi lá gá ban, a sa ját tem pó já ban), de so kat fejlôdött a ba -
lett mû vé szet. En nek el len ére a ba let telôadá sok zöme

még ma is hem zseg az idét len és hi tel te -
len gesz tu sok tól és mi mi ká tól. Ezt so kan
el fo gad ják mint a mû faj sa já tos sá gát, de
még töb ben emi att ko moly ta lan, ela vult
mû vé szet nek tart ják a ba let tet. Még az
úgy ne ve zett mo der net is. Pe dig szü let tek
a vi lág ban szép szám mal olyan ba lett ko -
re og rá fiák, ame lyek nek a tánc nyel vébe
si ke re sen, nyelvi elemmé válva épült be a
gesz tus nyelv. De Ma il lot Ró me ója nem

Kut szegi Csaba
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ezek közé tar to zik. Kü lö nö sen ag gá lyos, ha a
ko re og rá fus ügye sen tar tóz ko dik a konk rét
kel lé kek hasz ná la tá tól, de nem tud meg sza -
ba dulni a konk rét gesz tu sok al kal ma zá sá tól.
A monte-car lói Ró me óban kar dok nél kül vív -
nak, az az sti li zált ve re ke dés tán cot lej te nek
(igen ha tá so san), de elôtte és köz ben a sze rep -
lôk ut cai stí lus ban, egy mást mellbe lök dös ve
ka kas kod nak. Köz ben néha top pan ta nak, hir -
te len te nyér ki for dí tás sal el len fe lük felé gesz -
ti ku lál nak, majd ki hívó te kin te te ket vál ta nak.
Enn él csak az a rosszabb, ami kor – más ré -
szek ben – mi mi ká val vic celôdni akar nak.

A kel lé kek mellôzése újabb ne héz sé ge ket
idéz elô: ha nincs kard, ho gyan fog ják a Sha kes -
pe are-hôsök le szúrni egy mást? Ma il lot ezt
ügye sen meg oldja. Mer cu tio és Tybalt pár vi a -
dala elôtt báb já té ko sok tar ta nak elôadást a té -
ren. A Ró meó és Jú lia-tör té ne tet ad ják elô, és a
já ték ban a gyil kos esz köz egy – funk ci ó já ban
Vi téz László pa la csinta sütôjé hez ha sonló – sti -
li zált bunkó. Ez ke rül majd a sze replôk kö zött
ki a la kult „igazi” cse te pa té ban a fel her gelt Tybalt ke zébe,
vele ejt ha lá los se bet Mer cu tio ha lán té kán. A Zef fi relli
film jébôl is is mert vé res rongy a ba lett ban is sze re pet
kap. A las sí tott fel vé tel ben zajló haj sza után Ró meó
Tybalt ké pébe vágja, majd a nya kára te keri, és meg fojtja
vele. A da rab vé gén Jú lia ha son lóan vet vé get éle té nek:
hosszú, vö rös sá lat húz elô a ha lott Ró meó inge alól, az -
zal fojtja meg ma gát. Mint ha a ha lál jel ké pét húzná ki
Ró meó mel lébôl, azt, amit – jel ké pe sen – né hány perce
a fiú szí vott ki a szá ján át a lány ból. A hosszú csók köz -
ben – mint ha tény leg szí vóerô von zaná – a ha lott lány
sze relme szá jára ta padva fe lül, majd vissza ha nyat lik.
Min de zek bi zarr nak tetszô meg ol dá sok, de át gon dol tak,
szim bo li ku sak, és mû vé szi leg hi te les nek hat nak.

De Ma il lot legfôbb ér deme a Sha kes pe are-ér tel me -
zése. Ha tal mas tel je sít mény ba let telôadás ban Sha kes -
pe are-da ra bot a meg szo kott fel fo gás tól el térôen ér tel -
mezni. Ma il lot kon cep ci ó já nak kulcs fi gu rája Lôrinc
ba rát. Ô is nyitja az elôadást. A ko pasz, fe ke tébe öl tö -
zött, egy szerre pa pos és dé moni sze mély két fe hér ru -
hás mi nist rán sá val rö vid han gu lat-elôjá ték ban té -
pelôdik. Lôrinc az tán vé gig je len és min den ütt ott van.
Ele inte ki csit erôlte tett nek tet sze nek és za va róan hat -
nak rend sze res, csön des és alat to mos meg je le né sei,
de fo ko za to san ki de rül: Lôrinc ge ne rálja a tör tén te ket,
ô ad ér tel met az ese mé nyek nek. Is ten, ör dög, an tik gö -
rög jós, mai il lu zi o nista, ôsi má gus, lel ki is me ret, sors -
szim bó lum és Mab ki rályné egy szem ély ben. Ô volt a
ti tok za tos báb já té kos is. Ez a fel fo gás a sha kes pe are-i
gon do lat ki fej tése: az ere deti tra gé di á ban is Lôrinc az,
aki maga koty vasz totta tit kos szer se gít sé gé vel cse le -
kedni mer az is teni és em beri tör vé nyek kel szem ben.
El is bu kik. Ma il lot Lôrince más mi lyen kar ak ter: nem
fél, nincs bûn tu data, nem me ne kül. Ô be végzi a dol gát.
És nincs szük sége üveg csé ben koty va lékra. A szer át -
adása he lyett ugyan is tánc kettôsben bé nítja (tetsz)ha -
lálba Jú liát. Két mi nist ráns se gítôje köz ben több ször fi -
no man ka put és aka dályt ké pez, ame lyen a lány nak át
kel lene lép nie. Ami kor végre meg te szi, tetsz ha lálba
me re vül. A négy sze replôs té tel annyira el vont és éteri,
hogy el kép zel hetô: Jú lia va ló já ban egye dül van, ön ma -

ga küzd sa ját ma gá val és a meg te endô ne -
héz lé pés sel. Ró meó ha lála után a krip tá -
ban vi szont nem ma gá tól éb re de zik:
Lôrinc meg fogja a ke zét, mire ki pat tan a
szeme. Le het sé ges, hogy Ma il lot nem
mind egyik öt lete adek vát és tö ké le tes, de
az biz tos: ba lett jé ben fur csa ala kok és kü -
lö nös erôk irá nyít ják a sze replôk éle tét. A ko re og rá fus
min dezt – a Ró meó és Jú lia-tör té net ürü gyén, Sha kes -
pe are-hû gon  do la ti ság gal, de mai íz lés nek meg fe -
lelôen – tánc ban fo gal mazta meg.

A tör té net (Mar ga ret Mit chell re gé nye alap ján a
Scar lett O’Hara-sztori) Pár tay Lilla szá mára is ürü gyül
szol gál, de nem fi lo zo fi kus gon do la tok meg fo gal ma -
zá sára, ha nem tán co sok tán col ta tá sára. A bu da pesti
El  fújta a szél leg in kább ab ban kü lön bö zik a monte-car -
lói Ró meó és Jú li ától, hogy nin csen benne tör té ne tér tel -
me zés, de ki fej tett gon do la ti ság sem. Fel te hetôen szán  -
dé ko san nincs. Pár tay (dra ma turg já val, Pozs gai Zsolt -
tal együtt) mint ha csak ab ból a szem pont ból vizs gálta
volna a re gényt, hogy mi je le nít hetô meg belôle sze -
ren csé sen ba lett szín pa don, és me lyik rész le tét kell fel -
tét le nül meg ko re og ra fálni ah hoz, hogy ba lett ban le fut -
tat ható le gyen a cse lek mény. Az elég sé ges mon da ni -
való úgyis ki ol vas ha tóvá vá lik a mo za i kos tör té netbôl –
annyi min den bi zonnyal, hogy Scar lett talp ra e sett és
ma kacs lány. Le het, a re gény ben és a belôle ké szült
film ben nincs is sok kal több esz mei mon da ni való, de
mind kettô – más-más mi att és fôleg a maga ko rá ban –
jól si ke rült mû al ko tás volt. Azt vi szont, hogy mi a jó az
El fújta a szél címû ba lett ban, még Scar lett O’Hara-i ki -
tar tás sal is ne héz meg ta lálni. A ku ta tás vé gén ma xi -
mum ré sze red mé nyekre le het jutni. Pél dául: bár XIX.
szá zadi íz lés vi lá got re konst ruál, de na gyon szép, ar -
tisz ti kus a szín pad képe; ugya nez el mond ható a jel me -
zekrôl is; a tánc szá mai egy sé ges szín vo na lon, mu zi ká -
li san meg van nak ko re og ra fálva; több sze replô is jól
tán col benne; al ko tók és elôadók ren ge teg mun kát és
ener giát fek tet tek bele; po é ti kus, ér tel mes, gyö nyörû,
ma gá val ra gadó a zá ró képe. Biz to san so kan van nak
olya nok, akik enn él több igényt nem is tá masz ta nak
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a ba lett mû vé szet tel szem ben. Szá mukra az opera házi
ba let telôadá sok nyil ván nem mû vé szeti, ha nem tár sa-
s ági ese mé nyek. El is fo gad ható az a né zet, hogy a ba -
lett ban a ba lett a lé nyeg, és eb ben a mû faj ban nincs
fel tét le nül szük ség fi lo zo fi kus, mély ér telmû gon do la -
ti ságra. De a cse lek ményt (ha már cse lek mé nyes mû -
rôl van szó) és a kí sérôze nét ak kor is hozzá ér tés sel,
ren de sen meg kell szer kesz teni. Ko re og rá fi a i lag pe dig
(ha már tánc köz pontú tánc al ko tás ról van szó) egye ne -
sen szi por kázni, bril lí rozni kel lene.

Az El fújta a szél leggyen gébb szeg mense a cse lek -
mény szer ke zet. Há rom hosszú fel vo nás ban ké pek so -
ka sága kö veti egy mást, sze re pük az újabb és újabb
tánc le hetôsé gek lét re ho zása mel lett az, hogy az alap -
tör té net mi nél több szála meg je len jen a szín pa don.
Per sze a szük ség te len epi zó dok szük sé ges sége is va la -
mi vel min dig ma gya ráz ható. Azért kell pél dául a má -
so dik fel vo nás ele jén, a bir to kon ener gi ku san tán coló
vég re haj tó kat meg je le ní teni, hogy Scar lett apja meg -
kap hassa a ha lá los szív ro ha mát. A fel vo nás vége felé
meg nyil ván azért ki hagy ha tat lan a há rom rab tám a -
dása, mert Mr. Ken nedy nek – a könyv sze rint – az ül -
dö zés ben egy el té vedt go lyó ál tal meg kell hal nia. Ma -
gya rá zat le het: ha Scar lett nem öz ve gyül meg má sod -
szorra is, nem me hetne hozzá Rhett But ler hez. A pél  -
dák és le het sé ges ma gya rá za tok sora még foly tat ható
lenne. Való szí nû leg sok kal jobb lett volna a vé ge red -
mény, ha az al ko tók nagy vo na lúan el hagy nak né hány
mel lék mo tí vu mot, és ügye sen el varr ják az emi att csu -
pa szon ma radt szá la kat. Már csak azért is, mert a fe-
l es  le ges epi zó dok és ki hagy ha tat lan nak vélt tánc -
kettôsök gar ma dája le he tet lenné te szi a fôsze replôk
jel lem fejlôdé sé nek áb rá zo lá sát. A fôhôsök ugya no lya -
nok a da rab vé gén, mint az ele jén vol tak: leg fel jebb
egyi kük-má si kuk szen ved élye sebb, mar kán sabb vagy
ép pen meg tör tebb, fá rad tabb lett. A ké pekre tör delt
cse lek mény szál kö ve té sét is meg ne he zíti a meg je le ní -
tett epi zó dok és a kap cso lódó táncs zá mok okozta zsú -
folt ság. A re gény vagy a film is me rete nél kül a nézô
esély te len a tör té net meg ér té sére, ha meg eset leg elô -
zô leg tá jé ko zó dott, ak kor is fi gyelme leg ja vát a sze rep -
lôk be a zo no sí tá sára és az ese mé nyek re giszt rá lá sára kell
for dí ta nia. Az El fújta a szélben nem ju tott tér és idô
dra ma tur giai el len pon to zásra sem, pe dig drá mai ha tást
csak ak kor le het el érni, ha a lé nye ges mo tí vu mok elô
van nak ké szítve, ki van nak fejtve, és csúcsra van  nak já -
ratva. Ezek hi á nyá ban az újabb és újabb ké pe ket nem
tartja össze ko hé ziós erô, pláne ha köz ben a ze né ben
is min dig új té tel kezdôdik. A zene nagy ré szét An to -
nin Dvořák jegyzi, néha fel vé telrôl fel csen dül  nek Rácz
Zol tán tel je sen más hang zású szer ze mé nyei. Ez és a
kom po zí ciós össze tar to zást nem mu tató Dvořák-té te -
lek el kü lö nü lése meg gá tolja az össze függô ze nei ma -
té ria ki a la ku lá sát. Ettôl von ta tott lesz az elô adás. 

A tánc tech ni kai ele mek és a hét köz napi gesz tu sok
tánc köz beni össze fo nása vi szont az El fújta a szél ben
sok kal ki fi no mul tabb és íz lé se sebb, mint a Ró meó és
Jú li á ban. Pár tay igé nye sen ügyel a tán cok ar tisz ti ku má ra,
de a gesz tus nyelvrôl ô sem mond le: leg több ször tánc s -
zá mok és je le ne tek ele jén, vé gén al kal mazza, leg in -
kább jel lem- és konf lik tu sáb rá zo lásra. Egy-egy esz kö -
zét több ször is elôve szi, mint egy sze replôkre és szi -
tu á  ci ókra ag ga tott ál landó jelzôként hasz nálja. Ilyen

Ash ley – Scar lett szája he lyett a lány hom lo kára adott –
csókja vagy But ler do hány zása és ita lo zása. A ha sonló
funk ci ó val el csat tanó (és célt té vesztô) po fo nok a po é ti -
kus kö zeg ben több ször túl na tu ra lisz ti ku sak. Min de ze  -
ket fel te hetôen azért al kal mazza hang sú lyo san a ko re og  -
rá fus, mert érzi: a tör té né sek dzsun ge lé ben mu száj
könnyen ér tel mez hetô tám pon to kat nyúj ta nia a nézô nek. 

Mél tat la nul ke vés hely ma radt a tán co sok meg em lí -
té sére. Mind két együt tes ben ki tûnôen kép zett, nagy -
sze rû mû vé szek dol goz nak. De el fo gult ság nél kül
ki je lent hetô: ope ra há zunk ba lett egy üt tese nem csak na -
gyobb, mint a monte-car lói tár su lat, ha nem sok ol da  -
lúbb s éret tebb szól is ták kal és egy sé ge sebb kar ral is
ren  del ke zik. Az El fújta a szél elsô sze re posz tásá ban
Po  pova Aleszja len dü le tes, szen ved élyes nôala kot for -
mál meg, de a má so dik sze re posz tás ban tán coló Anna
Tsygan kova po é ti ku sabb fel fo gása is adek vát. Szól ista
tár saik – pro duk ci ó i kat egyéni vo ná sok kal szí nezve –
fe gyel me zet ten tel je sí te nek. Nem raj tuk fog múlni,
hogy si ke rül-e a ma gyar opera ba lett ban olyan hosszú
távú, ki ér lelt mû vé szi kon cep ciót ér vényre jut tatni,
amely nek ré vén a Ma gyar Nem zeti Ba lett újra Eu rópa
egyik leg jobb, fi gye lemre méltó ba lett egy üt te sévé vál -
hatna. Ezt a prog ra mot meg al kotni és vég re haj tani
csak szé les lá tó körû, el kö te le zett, a ba lett mû vé szet
fejlôdési trend jeit fel fogni ké pes, a tár su lat és a mû faj
jövôjérôl ér dem ben gon dol kodni tudó, fel ké szült mû -
vé szek össze fo gá sá val le het. En nek hi á nyá ban a ma -
gyar ope rai ba lett mû vé szetre Scar lett O’Hara sorsa vár:
tel jes szép sé gé ben áll do gál hat még egy da ra big a fel -
kelô nap fé nyé ben, és re mény ked het a szebb jö vô ben.
Vagy ab ban, hogy a krip tá já ban majd egy Lôrinc ba  rát
meg ra gadja a ke zét.

RÓ MEÓ ÉS JÚ LIA 
(Monte-car lói Ba lett, Mû vé sze tek Pa lo tája)

Zene: Szer gej Pro kof jev. Dísz let: Er nest Pig non-Er -
nest. Jel mez: Jérôme Kap lan. Fény: Do mi ni que Dril -
lot. Ko re og rá fia: Jean-Chris tophe Ma il lot.
Sze replôk: Ber nice Cop pi e ters, Fran cesco Nappa,
Pa ola Can ta lupo, Asier Uri a ge reka, Sa mantha Al len,
Ra mon Go mes Reis, Ju lien Ban cil lon, Jérôme Mar -
chand, Au re lia Scha e fer, Gaëtan Mor lotti, Ev gu eni
Sle pov, Bruno Ro que.

EL FÚJTA A SZÉL (Ma gyar Nem zeti Ba lett,
Ma gyar Ál lami Opera ház)

Zene: An to nin Dvořák, Rácz Zol tán. A ze nét össze ál -
lí totta: Med veczky Ádám. Kar mes ter: Med veczky
Ádám/Csá nyi Va lé ria. Jel mez: Schäffer Ju dit. Dísz let:
Kérdy Ló ránt, Nagy Vik tó ria. Fôvi lá go sító: Hor váth
Pé ter. Dra ma turg: Pozs gai Zsolt. Ba lett mes ter: Metz -
ger Márta, Sza kály György. Ko re og rá fus: Pár tay Lilla.
Sze replôk: Po pova Aleszja/Anna Tsygan kova, Cserta
Jó zsef/Oláh Zol tán, Volf Ka ta lin/Ra dina Dace, ifj.
Nagy Zol tán/Ba jári Le vente, Sza kály György/Túri
Sán dor, Ke ve házi Krisz tina/We isz Sára, Ma cher Szi -
lárd/Apáti Bence, va la mint a Ma gyar Ál lami Opera -
ház ba lett egy üt tese és zene kara. 
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á mor Jó zsef ko re og rá fi á já nak mot tója egy
köz is mert – unos-un ta lan ci tált – rész let

Lao-ce Tao Te King jé nek (Az Út és Erény Könyve)
16. ver sébôl: „Ahol meg va ló sul a tel jes üres ség, /
Ott a nyu ga lom tisz tán meg ma rad, / Min den nö vek -
szik a maga rend jén, / Az örök áram lás ban körbe-
ha lad. / Min den vi rul, te rem, / S a kez det hez vissza -
tér szün te len.” (We ö res Sán dor for dí tása)

A Gan ga ray Tánc szín ház ve zetôjé nek-tánc al ko tó já -
nak mul ti kul tu rá lis mûve a New Age moz gal mat idézi
föl ben nem (amely 1960–70-ben szök kent szárba az
Egye sült Ál la mok ban, hogy a nyolc va nas évek ben,
mint At tila vad hor dái, vé gig sö pör jön Eu ró pán). Az
üz  leti vál lal ko zássá bû bá jolt ezo te ri kus ide o ló gia lé -
nyege az összes val lási ha gyo mány és a Mes te rek
(Buddha, Jé zus Krisz tus, Krisna, Lao-ce) in tel lek tu á lis
ér te lem ben nul lára re du kált ta ní tá sa i nak össze koty -
vasz tása – csi pet nyi kony haifal védô-pszi cho ló gi á val.
Az Új Kor Ví zöntô-em be ré nek ve zény szava: „Min den
egy, min den is ten, min den oké.” Mo niz mus – pan te -
iz mus – op ti miz mus.

Az üres tér ben – vál tozó szí nek kel meg vi lá gí tott hát -
tér elôtt, me lyen néha egy, bi zo nyára az Útra utaló fe -
hér fény csík je le nik meg – négy nô (Nagy Csilla, Jó nás
Zsu zsa, Réti Anna, Ton ha i ser Tünde) és két férfi
(Fosztó And rás, Ka tonka Zol tán). A tán co sok fe kete
nad rá got és – rö vid, hosszú ujjú vagy kö nyö kig érô –
fe kete pa mutt ri kót vi sel nek. A Re qu iem ze né jét – mint
ná lunk a kol lá zso kat ál ta lá ban – meg le hetôs nagy vo -
na lú ság gal büty köl ték össze (Far kas Mi hály és Mo zart
kom po zí ci ó i nak föl hasz ná lá sá val). Az eg zo ti kus-fül -
ledt dzsun gel mu zsika, ma dár csi cser gés, in diai mo tí -
vum, ci gány zene, szájbôgôzés ba jo san il leszt hetô
össze a ka to li kus li tur gi á val, Mo zart Re qu i em jé vel (a ta -
o  iz mus ról nem szólva). Min dez azért meg lepô, mert
Há mor egyik ígé re tes mun ká já nak (Vö rös) leg na -
gyobb eré nye ép pen az ügyes zene vá lasz tás volt. 

A kö zel negy ven per ces al ko tás föl ütése ag gasztó: a
me zít lá bas, elôrelé pe getô-szök kenô tán co sok – he lyü -
ket ke resve – bá tor ta la nul bo tor kál nak a tér ben. Majd
Ton ha i ser Tünde „szó lója” jön: a tán cos gya korta ma -
gá hoz ér, vé gig si mít a kar ján, meg-meg rán dul, és
egyik ke zé vel el rántja a má sik ke zét. (A re pe ti tív moz -

gás sor köz hely gaz dag uta lás az
el sza ka dásra.) Ezt kö vetôen egy
meg vi lá gí tott zo mán co zott mos -
dó tál ban – ez az egyet len kel lék
– meg mossa az ar cát. A töb biek

kis vár tatva vissza tér nek a szín padra – hogy térdre zu -
han ja nak. Ez a hét-nyolc per ces etûd – zene nél kül –
emb le ma ti kus epi zód; a víz ál do zat ugyan is az opus
vissza-vissza térô eleme. Sôt, Há mor mint ha erre a –
dra ma tur gi a i lag „mell be vágó” – je le netre épí tené föl
erôt len, mo no ton szó lóit. Mert a Re qu iem szó ló so ro -
zat, mely nek vé gén lesz, aki (kéz) ke zet mos; aki a fe -
jét, ha ját me ríti a mos dó tálba; aki két láb bal bele lép a
vízbe; majd leg utol jára egy férfi em ber zú dítja ma gára
a tál tar tal mát. Elôtte – a föl dön gu rulva – le zse rül kör -
be kö tözi tes tét egy fe kete ra gasz tó sza lag gal. A spon tán
hap pe ning – ke véssé me rész kép zet tár sí tás sal – so -
kunk szá mára nyil ván a hin duk Gan gesz-parti, új hold -
napi lel ki meg tisz tu lá sá nak me ta fo rája. A Kumba-Mé -
la azon ban nem gyászszer tar tás. S ha már – sza bad  -
egye tem-stíl ben – be le ka pok a val lás tör té netbe:
tud  juk, hogy a ha lál a ta o is ták szá mára nem bír kü lö -
nö sebb ér te lem mel. Vagy is Há mor mun ká já nak sa -
rok té tele (ta o ista Re qu iem!) bán tóan el hi bá zott. 

A gyász szem élyes. A gyász munka ki vált képp pri vát,
egyéni, lel ki fo lya mat – sem mi lyen ér te lem ben nem
kol lek tív ügy. Ez zel szem ben: a me di tá ció, a rí tus le het
cso por tos te vé keny ség -szer tar tás. (A New Age alap ve -
tése, hogy az imád ság egy fajta pszi cho tech nika és/
vagy mantra.) Ám a Re qu iem szenv te len szó ló i ban ép -
pen a szem élyes ség, az egyéni sors, a sa ját fáj da lom

Ho reczky Krisz tina

A szel lem 
ha lála
R E  Q U  I E M

Katonka Zoltán,
Jónás Zsuzsa és
Fosztó András
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nem fe jezôdik ki. Ezért a tán co sok mint ha kény sze re -
sen csak mí mel nék a kon cent rált je len lé tet – amely pe -
dig egy ilyen te ma ti kájú munka ese té ben el en ged he -
tet len volna. Egyet len szóló utal – pil la nat ere jéig –
hal  vá nyan a vesz te ségre: egy tán cosnô mint ha cse cse -
môt rin gatna a kar ján. Ez a moz du lat azon ban – mi vel
dra ma tur gi a i lag is in do ko lat lan – új fent imp ro vi  za tív.
A pro duk ció moz gás rend sze ré ben ki emelt sze rep jut a
taj csigya kor la tok nak (akár a Vö rösben). A taj csi a ta o iz -
mus kettôssé gét fe jezi ki – te hát a forma nyelv ro ko nít -
ható a kép te le nül ki mó dolt mû szel  le mi sé gé vel.
Ugyan ak kor egy szerre ab szurd és der mesztô je len ség,
hogy né hány ha zai kor társ tánc al kot mány leg fel jebb
lel kes mû ked velôk harc mû vé szeti be mu ta tó ja ként
ér té kel hetô.

Há mor Jó zsef ko mi ku san zagyva, moz gá sos gyász -
mi séje haj me resztô val lás fi lo zó fiai ki rán du lás, amely
nem végzôdhe tett más képp, mint hogy az ösz tö nös al -
kotó – szel lemi irány tû hi á nyá ban – el vész a sö tét ren -
ge teg ben.

RE QU IEM
(Gan ga ray Tánc szín ház, MU Szín ház)

Ko re og rá fia: Há mor Jó zsef. Zene: Wolf gang Ama -
deus Mo zart, Far kas Mi hály. Fény: Vajda Máté. 
Tán colja: Fosztó And rás, Jó nás Zsu zsa, Ka tonka Zol -
tán, Nagy Csilla, Réti Anna, Ton ha i ser Tünde.  

Lad jánszki Márta Lan kadó ex tá zis címû elôadása na -
gyon is kí nál ko zik a ha son ló képp szo fisz ti kált ér tel me -
zé sek szá mára. Mert nem hogy tör té net és sze replôk
nin cse nek, de a gesz tu sok, a moz du la tok és a mi mi kák
sem ver ba li zál ha tók egy ér tel mûen – ho lott ezek szóra
vál tása szá mos eset ben le het sé ges a tánc ese té ben is.
Sôt, nem csak hogy le het sé ges, de a kü lön bözô gesz tu -
sok, meg nyil vá nu lá sok és vi sel ke dés mó dok nyelvbe,
képbe vagy ze nébe transz for má lása idôrôl idôre a kul -
túra leg kü lön bözôbb szeg men se i ben is mé tel ten az ér -
deklôdés kö zép pont jába ke rül. Sok kí sér let azon ban ép -
pen ott vall ku dar cot, vagy ép pen ad dig a ha tá rig jut,
ahon nan ez az elôadás el in dul. Cho do wi ecki pél dául
a XVIII. szá zad ban réz kar cokba vésve örö kí tette meg a
kü lön bözô maga tar tás mó do kat és vi sel ke dés for má kat.

Ge org Chris toph Lich ten berg sze rint azon ban Cho do -
wi ecki ké pei sem mi féle iz gal mat nem kí nál nak, mi vel
il luszt rá ci óvá deg ra dá lód nak, és puszta rep re zen tá ciói
egy dog ma ti kus fi zi og nó mi á nak. Lad jánsz ki nál azon -
ban, Cho do wi ec ki vel el len tét ben, szó sincs rep re zen tá -
ci ó ról – sem test tel, sem mi mi ká val, sem han gok kal. Itt
nin cse nek pan to mim szerû moz du la tok, egy ér telmû
gesz tu sok vagy könnye dén szóra vált ható meg nyil vá -
nu lá sok, mint ahogy szi gorú struk tú rák és tisz tán meg -
va ló suló tech ni kák sem. Ér dem te le nül jár nánk el azon -
ban vele, ha meg elé ged nénk né hány ru ti nos, lét szem -
lé letre vo nat kozó, esszé isz ti kus gon do lat tal.

Mert hogy van va lami egé szen új szerû Lad jánszki
elôadá sá ban (elôadá sa i ban), ami nek pon tos le írá sá val
elôbb-utóbb meg kel lene bir kózni, ami vel elôbb-utóbb

Falu he lyi Krisz tián

A lát vány és 
a rit mus di na mi kája
L A N  K A D Ó  E X  T Á  Z I S

em le het kri ti kát írni olyan da rab ról, mely hez nem le het mér cét ta lálni, melyrôl csak alig-alig tu dunk 
be szélni. Hogy nem ta lá lunk sza va kat ké pek, han gok vagy ép pen ér zé sek le írá sá rai, ko ránt sem ere -

deti fel is me rés. En nek el len ére nap nap után erre kény sze rü lünk – be szé lünk ze nérôl, ké pekrôl vagy ép pen
tánc ról. S még ha az elôbbiek tu da tá ban nem akar juk is a nyelv ál tal ma ra dék ta la nul ki me rí teni e je len sé ge -
ket, azért meg pró bál juk ôket célba venni. És elôbb-utóbb si ke rül is fel fe dezni a moz du la tok mö gött a je len -
való lét kör kö rös sé gé nek mo no tó ni á ját, a köz tes lét me lan kó li á ját vagy az el kü lön bözôdés szét tartó alak -
za tait. Ilyen kor az tán elé ge det ten dôlhe tünk hátra, hi szen si ke rült né hány ke re set len gon do la tot fûzni 
a lá tot tak hoz, hal lot tak hoz. 

N
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szá mot kel lene vetni, még
ha ez a szám ve tés egy ki -
csit „szá ra zabb” lesz is: ez
pe dig Lad jánszki esz köz -
tára és an nak ér zé ki sége.
Elôadá sá nak ugyan is olyan
in ten zív és össze tett ér zéki
ha tása van, mely nek min -
den kép pen ér de mes lenne
utánajárni. Va jon mi féle
ér zé ki sé get hor doz ma gá -
ban Lad jánszki elôadása és
gon dol ko dás módja, mely
oly sa já to san ren deli egy -
más mellé a lát ható és hall -
ható, a vi zu á lis és au di tív
je len sé ge ket?

Lad jánszki szín házi ele -
mek kel és esz kö zök kel
kí sér le tezve sa já tos szín -
házi-tánc szín házi kom mu -
ni ká ció lét re ho zá sán mun -
kálko dik, mely nek kö zép -
pont já ban a test áll, de
ko   ránt sem pusz tán arra
kor lá to zó dik. Mint ha azt
vizsgál ná, mire is való, mi -
re hasz  nál ható és mi a test.
A test hez való vi szony sok fé le sége elsôsor ban vi zu á li -
san je le nik meg: így egya ránt fel tá rul az elôadás ban a
mez te len test ana tó mi ája, ero ti kája és ki szol gál ta tott -
sága is. A da rab ele jén az ana tó mus – ha ugyan nem
kór bonc nok – te kin tete ve tül a tes tekre: a fe lülrôl jövô
fény nem csak hogy a leg ap róbb és a leg fi no mabb rész -
le te ket is ki raj zolja, de a kí sér te ties meg vi lá gí tás ban az
élô tes tek élet te len te te mek nek lát sza nak. Az iz mok
moz du lat la nul, tel jes passzi vi tás ban pi hen nek a cson -
to kon, az élet leg ap róbb je lét sem mu tatva. A tán co sok
las san kör be for dul nak – mint ha csak egy forgó áll vány
moz gatná ôket –, pre zen tálva az elôadás ma té ri á ját.
Ugyan ak kor a fal elôtt so ra kozó mez te len tes tek szá -
mos asszo ci á ci ó ban a vég le tes ki szol gál ta tott sá got is
fe l i dé zik. A késôbbi ek ben egy-egy je le net ben a test ero -
ti kája is fel vil lan – mint ze nei esz köz is! Ek korra azon -
ban már egyre in kább nyil ván va lóvá vá lik, hogy itt nem
pusz tán a test és a moz gás fi zi kai ha tá ra i nak meg ta -
pasz ta lá sá ról van szó. Lad jánsz ki nál a tes tet nem csak
moz gása és fi zi ka li tása jel lemzi, a test nemcsak a moz -
gás ál tal és a vi zu a li tás szá mára nyil vá nul meg, ha nem
ze ne i ség gel is ren del ke zik. 

Ez pe dig azért is fon tos, mert az elôadás leg in kább ze -
nei szer kesz tésû. E ze ne i ség meg le hetôsen össze tett,
hi szen nem adott mu zsi kára kom po nált elôadás ról van
szó. Külsô ze nei for rás is ta lán csak egyet len al ka lom -
mal hang zik fel, egyéb ként min den han got élôben hal -
lunk. A hang for rá sok meg le hetôsen sok szí nûek: a
hang  sze rek (he gedû, fu ru lya stb.) kü lön bözô hang keltô
esz kö zök kel (pél dául ru ha su ho gás) ki e gé szülve az em -
beri han go kon (be széd, sut to gás, si koly, üvöl tés, ar ti ku -
lá ciós fu ta mok) ke resz tül a test hang jait is fe lö le lik.
Mert hogy a test nek is van ze ne i sége, me ta fo ri ku san és
szó sze rint is. Míg Kán tor Kata „tes tébôl” vo nó val pró -
bál ják meg ki csi karni a leg kü lön bözôbb han go kat, ad -

dig egy késôbbi je le net ben Lad jánszki Márta há tá nak
tompa ütôdése a ta la jon adja a je le net rit mu sát. A ké -
sôbbi ek ben az el csat tanó po fo nok és a to por zé ko lá sok
ha son ló kép pen hozzá já rul nak a da rab rit mi ká já hoz és
lük te té sé hez is. Test és ze ne i ség te hát szo ro san kap cso -
ló dik egy más hoz: a testbôl nyert han gok rit musa az tán
to vábbi moz gásra kész teti a tes tet. A test mul ti me di á lis
funk ci óra tesz szert: im már nem csak a szem, ha nem a
fül szá mára is van köz lendôje.

Mi köz ben Lad jánszki kü lön bözô moz du la to kat és
han go kat, vi zu á lis és au di tív je len sé ge ket hal moz egy -
másra, in ten zív és össze tett ér zéki at mosz fé rát te remt.
Az elôadás így egy, a nyelv elôtti tiszta ér zé ki sé get cé loz
meg, és pusz tán ér zéki-ze nei lük te tése ál tal mû kö dik
egé szen ad dig a pon tig, míg el nem hang zik né hány
mon dat tö re dék („Bü dös kurva.” „Azt aka rom mon dani,
hogy sze ret lek.” „Hold vi lá gos éj sza kán mirôl ál mo dik egy
lány…”). S bár az elôadás érzéki íve korántsem törik
meg, a szavak kissé feleslegesnek bizonyulnak. A test
lát ható, hall ható és ta pint ható. Lát vány ként sem utolsó,
és ze ne i sége is van. Ha sonló ta pasz ta la tok kal mint ha
Szabó Réka elôadá sai szol gál ná nak. Ko ránt sem von -
ható ugyan pár hu zam Lad jánszki Márta és Szabó Réka
stí lusa kö zött, de gon dol ko dá suk ban és a szín ház hoz
való vi szo nyuk ban érez  hetôk kö zös vo ná sok: ez a szín -
házi esz kö zök kel – elsôsor ban a test tel, il letve a moz -
gás sal, a lát vánnyal, a ze né vel és a rit mus sal – való me -
di á lis kí sér le te zés. Min dez azt mu tatja, hogy nem hi á -
ba való és fi gye lemre ér de mes az L1 tár su lat töb bé ves
kö zös mun kája.

LAN KADÓ EX TÁ ZIS (Ba ke lit Multi Art Cen ter)

Ko re og rá fia: Lad jánszki Márta. Elôadó/tár sak: Ga rai
Jú lia, Hód Ad ri enn, Ja ro vinsz kij Vera, Já vorka
Ádám, Kán tor Kata, Kiss Me linda, La kat And rea,
Szász Dá niel, Varga Zsolt.

Lakat Andrea, Jávorka
Ádám, Garai Júlia 
és Jarovinszkij Vera
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– Szín házi test vé rek. Egyi kük szín da rab író, má si kuk
ren dezô. Va jon va la mi féle sa já tos el osz lása ez a gé nek nek,
az adott sá gok nak, vagy vé let len sze rûen ala kult így? Tud -
ná nak ta lán pá lyát cse rélni?

– Nem el kép zel he tet len. Azért gon do lom, mert ab -
ban az élet kor ban, ami kor Ist ván öcsém – aki nek elsô
szín ház él mé nyei az én gim na zista szín ját szó cso por -
tos ügy kö dé se im hez kötôdnek – rá szo kott az írásra, én
is íro gat tam. Róla pe dig a ta pasz ta la taim alap ján úgy
sej tem, hogy ké pes lenne ren dezni. Vi szony lag rit kán
dol go zunk együtt – pró bál juk el ke rülni –, de ami kor
néha még is, ak kor azon ka pom ôt, hogy nem csak író -
ként szól hozzá a mun kám hoz, ha nem a szín pa dot jól
látó-érzô em ber ként, s igen fi gye lemre mél tóak a meg -
jegy zé sei. Bi zo nyára mind ket ten ké pe sek let tünk
volna más szak mát meg ta nulni – akár egy má sét – s
ab ban helytállni. Nem misz ti fi kál nám a ren dezôi te vé -
keny sé get – ez egy mes ter ség, meg van nak a sza bá lyai,
az el sa já tít ható for té lyai.

– De vonzó munka le het, ha annyira vá gyott rá, hogy
két dip lo má val, gya korló jo gász ként ren dezôasszisz tens -
nek állt…

– Az egész diák ko rom az amatôr szín ját szás je gyé -
ben telt. Elôadá so kat szer vez tem, cso por tot ve zet tem,
ren dez tem, ját szot tam. Két szer je lent kez tem a fôis ko -
lára szí nész szakra, elu ta sí tot tak, tel je sen in do kol tan.
De se hogy sem akart múlni a von zó dá som a szín ház -
hoz. A jogi ta nul má nyaim vége felé át je lent kez tem az
ELTE-n be lül esz té tika szakra, és szín há zesz té ti ká ból
dip lo máz tam, már jo gász ként dol gozva. Köz ben per -
ma nens disz kom for tér zést oko zott ez az én hi va ta los
éle tem. Míg nem egy szer csak min dent fel rúg tam.
A Jó zsef vá rosi Szín ház utazó tár su la tá nak új sü tetû
ren dezôasszisz ten se ként Du nai Fe renc A nad rág címû
da rab já nak elôadása volt az elsô mun kám, Mecz ner Já -
nos mel lett, aki vég te len jó in du lat tal, part ner ként ke -
zelt. Ez után a drága Tí már Bé lá val dol goz hat tam, s
olyan jól me gér tet tük egy mást, hogy a kö vet kezô fel ké -
rése al kal má val ven dé gasszisz tens nek hí vott az Ope -
rett szín házba. Ott ra gad tam. Vá mos László és Szi ne tár
Mik lós mel lett ren ge te get le he tett ta nulni. Már har -
min cé ves vol tam, ami kor je lent kez tem ren dezônek

a fôis ko lára, s rög tön két szer. Egy felôl a „ha gyo má -
nyos” szakra, Szé kely Gá bor hoz, más felôl az Ádám
Ottó-féle há ro mé ves posztg ra du á lis kép zésre. Ír tam
két kü lön bözô kér vényt – az egyik he lyen a túl ko ros sá -
gom volt gond, a má si kon a mû vé szeti fôis ko lai dip -
loma hi á nya –, mind kettôt ak cep tál ták. Éle tem egyik
leg fel emelôbb pil la nata volt, ami kor az Ódry Szín pad
üve ges hir detôtáb lá ján két A4-es pap íron lát tam a ne -
ve met: az Ádám Ottó ál tal fel vett négy em ber kö zött, s
ab ban a ti zen kettôben, aki be ju tott Szé kely Gá bor nál
az utolsó for du lóba. Eh hez ha sonló bol dog sá got je len -
tett nyolc év vel késôbb, ami kor egy ki han go sí tott tele -
fon mellôl a nyí regy házi tár su lat fel kért – Ke re kes Laci
be szélt szó vivôként, Is ten nyu gosz talja –, hogy Ve re -
bes Ist ván tá vo zása után pá lyáz zam meg a Mó ricz
Zsig mond Szín ház igaz ga tói poszt ját. 

– Men jünk vissza a vit rin hez! Állt elôtte, és úgy dön tött,
hogy Ádám Ot tót vá lasztja?

– Szo ká som hoz hí ven mo rá lis kér dést csi nál tam a
di lem má ból. An nak tu da tá ban, hogy már biz tos he -
lyem van ôsztôl a fôis ko lán, eti kát lan nak érez tem,
hogy el men jek Szé kely Gá bor hoz a har ma dik ros tára.
Ez zel el vet tem volna a le hetôsé get va laki más tól. Meg
az is szá mí tott, hogy a posztg ra du á lis kép zés öt év he -
lyett há ro mig tar tott csu pán – még sem har min cöt éve -
sen le szek majd pá lya kezdô, ha nem ki csit ke vésbé
idôsen. Ví vód tam, mit te gyek, míg vé gül – rám jel lem -
zô mó don – va la mi féle ösz vér me gol dásra ju tot tam.
(Komp ro misszum ke resô és konf lik tus ke rülô tí pus va -
gyok. Le het, hogy ez oly kor szimpla gyá va ság nak tû -
nik, de sok szor igen hasz nos.) Meg vár tam Szé kely Gá -
bort a fôis ko lá nál, elé tár tam a hely ze tet, s tisz te let tel
meg kér tem, húz zon ki a lis tá já ról, egy ben en gedje
meg, hogy Ádám-nö ven dék ként lá to gat has sam ôsszel
az óráit. Be le e gye zett. Szep tem ber ben, meg be szé lé -
sünk ér tel mé ben, is mét oda men tem hozzá, s ek kor
azt mondta, hogy igen, per sze, de az elsô fél év na gyon
in tim idôszak… Nem en ge dett be. Ak kor ezt tra u ma -
ként él tem meg, de el múlt, s hi szem, hogy min den
úgy tör tént jól, ahogy tör tént. 

– Mit gon dol, mennyi ben ala kult volna más ként a pá -
lyája, ha Szé kely nél vé gez?

Nap pa lok és éj sza kák
B E  S Z É L  G E  T É S  T A S  N Á D I  C S A  B Á  V A L

deb re ceni szín ház fo lyo só ján ülünk a nyí regy házi Mó ricz Zsig mond Szín ház igaz ga tó já val, a DESZKA
fesz ti vál ide jén, egy eléggé tas ná dis na pon. Úgy értve, hogy be szél getôtár sam öccse, Tas nádi 

Ist ván dé lelôtt egy szak mai prog ra mon sze re pelt, este a za la e ger sze giek Ma gyar zombi-elôadá sá nak
szerzôje ként van je len. A báty pe dig ér deklôdô nézônek ér ke zett, an nál is in kább, mert ha ma ro san meg -
ren dezi a da ra bot a kecs ke méti Ka tona Jó zsef Szín ház ban. 

A
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– A fôis ko lán ér zé kel het tük a kü lönb sé get. Ádám
Ottó nim bu sza le ál do zó ban volt. Ami kor vizs ga -
elôadás hoz szí nész nö ven dé ket ke res tem, jó val ne he -
zeb ben ment, ha úgy mu tat koz tam be, hogy Ádám
Ottó osz tá lyába já rok. Az sem könnyí tette meg a dol -
go mat, hogy míg az osz tály tár saim – He ge dûs D.
Géza, Te li hay Pé ter és Mé szá ros Ká roly – gya korló
szín házi em be rek vol tak, én nem igen ren del kez tem
szak mai ta pasz ta la tok kal, is merôsök kel, ki pró bált kol -
lé gák kal. De az ef féle gon dok – meg a más fé lék is –
ter mé sze tes ve le já rói a ta nu lási fo lya mat nak. Ádám
Ottó és Szé kely Gá bor el térô sze mé lyi sé gek, de mind -
ket ten igazi mes te rek. Én büszke va gyok arra, hogy
Ádám Ottó-ta nít vány nak mond ha tom maga mat, s
mind azt, amit tôle kap tam, a napi pra xis iga zolja
vissza szá momra ma is. Po zi tí vum volt az is, hogy míg
a Szé kely-osz tály a har ma dik-ne gye dik év fo lya mot vé -

gezte, mi már a fôis ko lán kí vül is dol goz hat tunk, dip -
lo máz tunk. (Jó ma gam A Pál ut cai fi úk kal a Jó zsef At -
tila Szín ház ban. Az óta is mû so ron van, ti ze nö tö dik
éve. Ami per sze fôleg Mol nár Fe renc nek kö szön hetô,
és an nak, hogy évente cse pe red nek fel újabb né zô -
nem ze dé kek.) Ak kor, 1992–93-ban még fôis ko lás ként
ren dez tem Pé csett, Nyí regy há zán vagy pél dául az
Egye temi Szín pa don, ahol saj ná la to san meg buk tat tam
az öcsé met mint kezdô drá ma szerzôt. A Fél nap Fer di -
nánd dal címû zsen gé jét vit tem színre, igen rosszul si -
ke rült, és erôsen meg vi selt, hogy ku dar cot okoz tam
neki.

– Ezért ke rü lik azt, hogy együtt dol goz za nak?
– Ma radt ben nem némi görcs, bár az óta már több -

ször ered mé nye sen mû köd tünk együtt. (Pél dául ami -
kor meggyôztem Ist vánt, hogy a Ma lac befôtt címû da -
rabja, amelyrôl ô már rég le mon dott, igen is színre vi -
hetô. Kecs ke mé ten ren dez tem meg, és ak kora si ker
lett, hogy az igaz gató át he lyezte a stú di ó ból nagy szín -
padra.) Az én szo ron gá som le het a tar tóz ko dás oka.

Úgy ér zem, hogy a köz tünk lévô élet kori dif fe ren cia
már-már ge ne rá ciós kü lönb ség. Tíz év vel va gyok
idôsebb, ennyi vel elôbbre tar tok a kon szo li dá ci ó ban.
Nem vé let len, hogy el tér az éle tu tunk és a szín házi kö -
zeg is, amely ben moz gunk. Bi zo nyos, hogy én munka -
társ ként ke vésbé sti mu lá lom ôt, mint azok a hozzá ha -
sonló korú ren dezôk, akik kel ál ta lá ban dol go zik: Schil -
ling Ár pád vagy Bodó Vik tor. Én nem va gyok elég
bá tor. At tól tar tok, hogy a lá tás mó do mat, szem lé le te -
met ki csit meg fertôzte már a di rek tori sze rep váll alás.
Nyol ca dik éve ve ze tem a nyí regy házi tár su la tot, ennyi
idô alatt be le gyá vul az em ber a szín ház igaz ga tás kö te -
lezô túl élési gya kor la ta iba. Ezt nem önos to ro zás ként
mon dom, ha nem egy élet hely zet szem lél te té se ként.
Ami kor az em ber egy egész évad ban és egy egész szín -
ház ban gon dol ko dik, ak kor több a gát lás a nyúl ta gyá -
ban. A ren de zés hat he tes fel adat, a szín ház ve ze tés há -

rom száz hat va nöt na pos. Egy per cig sem fe lejt hetô fe -
lelôsség száz har minc csa lád éle té ért, sor sá ért, meg él -
he té sé ért. És fo lya ma tos ké tely. Be le csú szunk-e a fel -
szí nes, sem mit mondó, szó ra koz tató ga gyiba, vagy si -
ke rül be töl te nünk a szín ház igazi hi va tá sát? Vagy:
mû  kö dik-e a húzd meg-ereszd meg a kö zön ség gel, a
vá ros sal, a szak má val? 

– Te hát Tas nádi Csaba ren dezô elôbbre va ló nak tartja
Tas nádi Csaba igaz ga tót?

– Fel tét le nül. A sa ját ren dezôi pá lyám ala ku lása má -
sod rendû kell hogy le gyen a szín há zunk sor sá hoz ké -
pest! Nem a mû vé szi ön meg va ló sí tás szán déka ha tá -
rozza meg, hogy mit ren de zek Nyí regy há zán. Én alig -
ha le szek már kor sza kos mû vész. Jó ipa ros nak tar tom
maga mat, s mint ilyen mû kö döm ren dezôként a szín -
há zam ban.

– De cem ber ben színre vitte a Mó ricz Zsig mond Szín -
ház nagy szín pa dán Pe ter Shaf fer Ama de u sát. Va la hogy
úgy gon dol tam, hogy ez most egy szem élyes jel legû pro duk -
ció. Ta lán azért is vél tem ezt, mert kü lö nö sen jól si ke rült,
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na gyon szép elôadás. Ké szül tem, hogy meg kér dez zem: kit
te kint he tünk Tas nádi Csaba Mo zart já nak?

– Pe dig ezt a da ra bot sem ön val lo má sul vá lasz tot -
tam. Ha nem ál ta lá ban én csi ná lom meg azt a két,
prog nosz ti zál ható si kert, amitôl sta bil lá ba kon áll az
évad. Így meg te remtôdik a le hetôség, hogy a kol lé -
gáim iz gal ma sabb, koc ká za to sabb dol gokra vál lal koz -
za nak. Ha egy évad ban két nagy szín házi pro duk ció
be jön, utána már be le fér egy-egy eset le ges „mel lé nyú -
lás” is. Ta valy több do log ba lul ütött ki, majd nem el is
so dort a nép ha rag. Min de ne kelôtt a sor ren det hi báz -
tam el. Az éva dot a Vö rös bál címû Né meth Ákos-da -
rab bal kezd tük, hogy jó messze es sen a vá lasz tá sok -
tól. (Ne hogy bárki pro vo ká ci ó nak érezze Kun Béla
vagy Sza mu ely Ti bor fel lé pé sét a szín pa don.) Sze rin -
tem Te li hay Pé ter szép, exp ressz ív elôadást ren de zett,
de na gyon me gosz totta a kö zön sé get. Ez után jött Bo -
do lay Géza Ahogy tet szikje, amely eggyel anar chis tább
lett an nál, mint amit a nézôink nagy ré sze még el bír.
Majd színre vit tem a Ro va ro kat, amely kö zel sem egy
szok vá nyos ope rett. A kö zép is ko lás pub li kum azon -
nal meg sze rette, az idôseb bek azon ban ne he zeb ben
ba rát koz tak vele. Kö vet ke zett az Amalfi her cegnô ar -
tisz ti kus elôadása Kol tai M. Gá bor mun ká ja ként, ezt a
nézôk el tol ták ma guk tól, sôt már el eve szkep ti ku san
jöt tek be rá. Az évad vé gén Lend vai Zol tán nagy si ker -
rel színre vitte A csa lád el len nincs or vos sá got, de ez
már csak a ve szett fej sze nyele volt. Sze ren csére nem
bün te tett a kö zön ség, nem hagy tak el a bér le te sek. De
azért az idei évadra óva to sabb prog ra mot ter vez tem a
nagy szín padra, és ed dig na gyon jól ala kul tak a dol -
gok. Fur csa pár, Ama deus, Mû vé szet (Yas mina Reza
da rabja), Csár dás ki rálynô, és az évad vé gén, ami kor
ezek után már akár fej jel is me het nénk a fal nak, jö het
Bodó Vik tor a nagy szín padra, hogy el ké szítse im már
har ma dik pro duk ci ó ját a tár su lat tal. (Lapzárta elôtti
vál tozás: Bodó darabja ôsbemutató lesz május végén,
s megelôzi egy Finito-premier. – S. A.)

– Az egy le het sé ges ver zió, hogy el söpri a nép ha rag? Azt
a szín ház igaz ga tót, aki a vá ros nagy örö mére lét re hozta és
meg ren dezi min den szep tem ber ben a VI DOR fesz ti vált?

– A nép ha ra got per sze idézôjel ben ér tet tem. Egyéb -
ként a vá ros a VI DOR-on túl is igényli a jó szín há zat.
Ez a kö zön ség Bo zóky Ist ván, Lé ner Pé ter, Schlan ger
And rás és Csí kos Sán dor, majd pe dig Ve re bes Ist ván
szín vo na las szín há zán ne vel ke dett. Errôl nem fe led -
kez he tünk meg, mert a mos tani szín ház is ezek nek az
elôzmé nyek nek a kö vet kez mé nye, egy hosszú fo lya -
mat nak a je len sza ka sza. Én Ve re bes Ist ván utó da ként
szak ma i lag jól jegy zett, erôs, stramm szín há zat vet tem
át, ami könnyí tette is, ne he zí tette is a dol go mat: ma ga -
san volt a léc. Nem ré gi ben meg lepve kons ta tál tam,
hogy ma már – a má so dik cik lu som kö ze pén – én va -
gyok a leg hosszabb ideje reg náló nyí regy házi szín igaz -
gató. S nagy já ból mos tanra ala kult ki a vá ros képe ró -
lam, hogy mi lyen az a szín ház, amit én ve ze tek, mire
le het szá mí tani tôlem. És bár amerre csak né zek az or -
szág ban, rém isztô dol go kat lá tok – mint ha a po li tika a
gyar ma tok új ra fe losz tása so rán most ju tott volna el
oda, hogy a kul túra is be ke be lez hetô, az in téz mé nyei
hû bér bir tokká te hetôek, s a szín ház is olyan szeg -
mens, ahol po zí ci ó kat le het osz tani vagy po li ti kai alku
tár gyává tenni –, ná lunk, Sza bolcs-Szat már-Be reg me -

gyé ben nyu ga lom van. Hagy nak dol gozni min ket, ha
ke vés pénzbôl is, de hagy nak. E pil la nat ban úgy gon -
do lom, ta lán leg kö ze lebb is meg pá lyá zom a szín há zat,
két és fél év múlva. Leg alább is most azt ér zem, hogy
nem va gyok fá radt, és nem vonz má sik vá ros, má sik
élet hely zet vagy má sik szak mai ki hí vás.

– Lát ha tó lag ke res gél. Sok fi a tal ren dezô dol go zik a tár -
su lat tal, és ifjú szí né szekbôl is már a har ma dik gar ni tú rá -
nál tart. Volt a Wé ber Ka táék-féle fôis ko lás csa pat, az után
jöt tek a he lyükre ma ros vá sár he lyiek, aki ket most fris sen
vég zett ka pos vári szí né szekre cse rélt. Ne héz fi a ta lo kat
szerzôdtetni Nyí regy há zára?

– A szerzôdte tés egy hi he tet le nül ne héz fo lya mat
vége. Az em ber né ze get, ke res gél, kér dez get, tu da ko -
zó dik, az után össze szedi a lel ki e re jét, és meg szó lítja a
ki sze mel tet. Re á lis ké pet kell fes te nem, nem ígér he -
tem túl ma gam, meg kell ér tet nem vele, hogy nem ne -
kem, ha nem a tár su lat nak kell meg fe lel nie, és hogy
ren ge te get kell majd dol goz nia. De le gelôször is arra
ké rem, ül jön fel az In ter cityre, zö työg jön há rom órát
Nyí regy há záig, sé tál jon be az ál lo más ról a szín házba,
idôzzön ki csit a bü fé ben, dél után jár jon egyet a vá ros -
ban, néz zen elôadást, alud jon a szí nész ház ban, más -
nap vo na toz zon haza, és majd az után be szél jünk.
Mert van, aki ebbe be le pusz tul. Van, aki egy hó nap
alatt túl töltôdik, és van, aki fél év múlva ki for dul ma -
gá ból. Ha lét re jön a szerzôdés, ak kor is ma rad nak ké -
te lyek. Mit szól majd a tár su lat? Ho gyan il lesz ke dik be
az új em ber? Mi lyen lesz a be mu tat ko zása, az elsô pre -
mi erje? Az e té ren val lott ku darc kü lö nö sen rossz ér -
zés, mert egy el hi bá zott dön tés sor sot be fo lyá sol. 

– Ennyi féle fe lelôsség em pa ti kus váll alá sá val egyet len
éj sza kán sem le het aludni…

– Nem is. Per sze. Ezért al sza nak a szín igaz ga tók al -
ta tó val. Ami a ren dezôket il leti, van nak hoz zánk tar to -
zók – For gács Pé tertôl Tóth Mik ló son és Kol tai M. Gá -
bo ron át Lend vai Zol tá nig –, és fo lya ma to san pró bál ko -
zunk. Ke res sük egy mást. A fi a tal szí né sze ket te kintve
most kü lö nö sen op ti mista va gyok. (Igaz, ed dig is min -
dig az vol tam.) A nyí regy házi tár su lat ban van egy fajta
kon ti nu i tása és tra dí ci ója a szak mai alá zat nak és am -
bí ci ó nak. Ez az al kotó mû vé sze ket és a ki szol gá ló sze -
mély ze tet egya ránt jel lemzi. Már csak emi att is job ban
sze re tem az igaz ga tói munka es téit, mint a dé lelôttjeit.
A dé lelôtt a prak ti kus, prob léma meg oldó hi va tal noki
te vé keny ségé. Ked vemre va lób bak a szín házi es ték, a
nézôtéri mo raj jal, az elôadás tá voli, be szûrôdô hang ja -
i val, a szín pad ról ki jövô, iz zadt szí nésszel, a klub beli
be szél ge té sek kel…

– Klu bozó igaz gató?
– Mér ték kel. Tisz tá ban kell lenni az zal, hogy a klub

ki csit más, ha ott va gyok, mint ha nem. Ha talmi hely -
zet az enyém, ezt be kell látni. Bru tá li san hang zik, de
még is csak a fi ó kom ban fek sze nek a munka köny vek.
Pró bál ha tok könnyí teni ezen, ol dód ha tunk, sze ret het -
jük egy mást, de min dig más ként fog nak vi sel kedni ve -
lem a kol lé gáim, mint egy más sal. Ádám Ottó an nak
ide jén több do logra fi gyel mez te tett, és min den ben
igaza lett. A szín igaz gató ma gá nyos sá gát is em lí tette.
Ta lán ezt a leg ne he zebb vi selni, hor dozni. 

Az in ter jút ké szí tette: Stu ber And rea



412 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

I N T E R J Ú

– In kább dísz let vagy jel mez in kább?
– Hul lámzó, van nak idôsza kok, ami kor

in kább az egyik, az tán a má sik ke rül
elôtérbe, de sok szor – bár mos ta ná ban
annyira nem jel lemzô – dísz le tet és jel -
mezt együtt ké szí tek. Azt sze re tem leg -
job ban, mert ak kor az egész lát vány vi lá -
got én ala kít ha tom ki. Már az is ko lá ban is
együtt ta nul tam a kettôt, az tán va la hogy
meg ma radt az ér deklôdé sem mind kettô
iránt. A Képzô- és Ipar mû vé szeti Szak kö -
zép is ko lába jár tam tex til szakra, majd
Moszk vá ban a Szu ri kov Képzômû vé szeti
Aka dé mi ára két évet, vé gül az Ipar mû vé -
szeti Egye te men sze rez tem dip lo mát szö -
vött fa li kár pit sza kon. Moszkva igen
erôsen ha tott rám, sok min dent kö szön -
he tek az ott töl tött idôszak nak. Az elsô év -
ben pél dául a ter ve zés ta nár arra biz ta tott
ben nün ket, hogy kuk kol junk, les sünk be
min den ab la kon, pró bál juk meg is merni, ho gyan él -
nek az em be rek. Az Aka dé mián nem ta nul tunk szce -
ni kát és sok egyéb mást sem, mi vel az ot tani szín házi
struk túra kü lön bö zik, il letve kü lön bö zött az itt ho ni -
tól. Az óta is az orosz da ra bok a ked ven ceim, bár pá -
lyám elsô tíz évé ben nem ju tot tam egyet len le he tô -
ség hez sem. 

Itt hon el len ben már a fôis ko lai évek alatt le hetôsé -
gem nyílt a Szín mû vé szeti Egye tem né hány ren -
dezôhall ga tó já val dol gozni. Együtt kezd tük és kós tol -
gat tuk a szín há zat, ami na gyon hasz nos volt, mert
nyu god tan hi báz hat tunk, kis te rem ben, szo bák ban
ma gunk ala kít hat tunk ki min dent nulla pénzbôl, és
sza ba don kí sér le tez het tünk, nem ne he ze dett ránk a
kri tika és a szak mai le fe je zés nyo mása, csu pán a jó té -
kony ta nári irá nyí tás.

– Igen sok szín ház nál meg for dult. Me lyek vol tak a leg -
meg ha tá ro zób bak?

– Nem fel tét le nül a szín há zak, in kább az ál lo má sok a
fon to sak, a ren dezôk és a tár su la tok, akik kel/ame lyek -
kel ta lál koz tam és együtt dol goz hat tam. Ilyen szem -
pont ból na gyon nagy él ményt je len tett szá momra az Új
Szín ház, ami kor Szé kely Gá bor volt az igaz gató. 

Elsô mun kám és szerzôdé sem Kecs ke mé ten volt,
ép pen a Jan csó-éra után ér kez tem, ami kor na gyon zû -
rös évad vette kez de tét. Ak kor dip lo máz tam, és tel je -
sen vé let le nül ke rül tem oda, He gyi Ár pád Ju to csa hí -
vá sára. Az tán ott ra gad tam hat évig. Késôbb vele
együtt szerzôdtem Mis kolcra a ki lenc ve nes évek ele -
jén, és ti ze nöt évig vol tam a tár su lat tagja. A szín ház
épü le tét ab ban az idôben újí tot ták fel, és az elsô évek -
ben sze rin tem egy rend kí vül te het sé ges fi a tal csa pat
jött össze.

– Van nak ked venc ren dezôi, akik ben annyira meg bí -
zik, hogy bár mi lyen dara bel kép ze lé sü ket lá tat lan ban el -
vál lalja?

A hi ány és a vá lasz ték
egy for mán ins pi rál
B E  S Z É L  G E  T É S  Z E K E  E D I T  T E L

z Ope rá ban most mu tat ták be az André Ché nier-t Zeke Edit dísz le te i vel. Ter ve zett már sza bad térre, 
ka mara szín házba, szoba szín házba, pró zai és ze nés pro duk ci ó kat egya ránt, bár a ze nés szín ház áll

hozzá leg kö ze lebb. Szá mos dí jat nyert (1997-ben a Szín házi Fesz ti vál leg jobb ter vezôje dí ját, egy év vel
késôbb a Szí nik ri ti ku sok dí ját, és meg kapta a Já szai Mari-dí jat), azok ról csak a hon lapja alap ján ér te sü lök, 
ô maga sze ré nyen hall gat ró luk.

A
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– Hát hogyne! Te li hay Pé ter, No vák Esz ter, Kiss
Csaba már év ti ze des vi szony lat ban vissza térô al ko tó -
tár sak. Sze ren csére újra és újra fel kér nek. Azt szok -
tam mon dani, hogy oly kor már olyan ez, mint egy há -
zas ság. Mi vel a szín házi elôadás a kö zös gon dol ko dás
ered mé nye, ezért meg könnyíti a mun kát, ha a ren -
dezôvel kö zös ne vezôn va gyunk, va la mi féle kö zös lá -
tás mó dot ala kí tot tunk ki az évek so rán. Saj nos úgy lá -
tom, hogy nap ja ink ban in kább szét szé led nek a tár su -
la tok, és alig ala kul hat nak ki újak. Ez na gyon nagy baj. 

– A dísz let vagy a jel mez ins pi rálja in kább a má si kat?
– Ami kor jel mezt ter ve zek, sze re tem meg várni,

hogy mi lyen a tér, mi lyen a má sik ter vezô vi lága, mert
kü lön ben elôfor dul, hogy va lami olyat ál mo dok meg,
ami egy ál ta lán nem szer vül a kör nye zet hez. Ha a ter -
vezôk nem ta lál koz nak, ak kor a ren dezô ko or di nálja
ôket, hi szen úgyis az ô fe jé ben szü le tik meg a vég le -
ges elôadás. Volt már rá példa, hogy csak tele fo non
érint kez tem a má sik ter vezôvel, fôként ha már több -

ször dol goz tunk együtt, és szó ban egyez tet tünk. Ami -
kor a ter vek alap ján el ké szül nek a dísz le tek, il letve a
jel me zek, ér he tik az em bert meg le pe té sek, elôfor dul,
hogy nem egé szen ilyen nek kép zel tem a dol got, vagy
rá jö vök, hogy rosszul kép zel tem el…

– Saj nos a jel mez és a dísz let ala ku lá sát nem csak a leg -
jobb meg ol dás meg ta lá lása be fo lyá solja… 

– Igen, az anyagi té nyezô egyre lé nye ge sebb, mi vel
a szín há zak egyre ke ve sebb pénz fö lött ren del kez nek.
Saj nos néha el mu laszt ják meg mon dani, mennyibôl
kell gaz dál kodni. A konf lik tus ab ból ered, hogy nem
szól nak elôre. Az em ber el ké szíti a ter ve ket, úgy,
ahogy meg ál modta ôket, és ki de rül, hogy a ne gye dét
tud ják anya gi lag biz to sí tani. Ak kor úgy ér zem, hogy
hi á ba való volt az egész munka, az egész gon dol ko dás,
mert vagy cson kí tani kell a ter ve ket, vagy – ami gya -
ko ribb – el ölrôl kell kez deni. 

– A költ ség ve tés az anyag hasz ná latra is rá nyomja a bé -
lye gét. 

– Ma már bármi be sze rez hetô, ha tal mas a vá lasz -
ték, és sok anyag ha tá sá ban más sal he lyet te sít hetô.
Az anyag hasz ná lat in kább ré gen, a szo ci a liz mus ide -

jén je len tett ko moly prob lé mát, ami kor még nem le -
he tett bro ká to kat, sely me ket vagy kü lön le ges anya go -
kat kapni. Sok jel mezt át fes tett pap lanb ro kát ból ké szí -
tet tünk, az anyagra pat ron nal min tát fes tet tünk, így
pró bál tunk csalni. Volt, aki csip két is ké szí tett tele fon -
zsi nór ból. Se lyem hez sem ju tot tunk hozzá, ezért a jól
fest hetô ejtôernyôse lyembôl ké szí tet tünk elég sok ru -
hát. Hi he tet len le le mé nyes ségre le he tett így szert ten -
ni. Ezek a hi á nyok sze rin tem sok szor ja vára vál tak a
jel mez ter ve zés nek, mert sok olyan kézi mun kára, öt -
letre, kéz mû ves jel legû meg ol dásra volt szük ség, ami -
vel iga zán egye divé te het tük a ru há kat.

Ál lan dóan fes tet tünk, kézi el já rá sok kal imi tál tuk a
min tá kat a ru hákra. Szá mos ha tást na gyon ne héz volt
el érni. Én a ma gam ré szérôl a mai na pig sze re tek
akár sa ját ke zû leg fes teni és öre gí teni. Saj nos azok a
szak em be rek, akiktôl eze ket az el já rá so kat ta nul tam,
vagy már nem él nek, vagy nem dol goz nak a szak má -
ban. Félô, hogy ez a fajta ipar mû vé szet, mint sok más

ha sonló jel legû szakma (pél dául a szín házi ci pé szet),
ki ha ló fél ben van. Kre a tív ki hí vá sok ban azért most
sincs hi ány, de az egyedi kézi mun kák egyre rit káb -
bak. A hi ány és a vá lasz ték egya ránt ins pi ráló le het.
Több ször elôfor dult, hogy be men tem egy üz letbe,
bele sze ret tem egy anyagba, és ah hoz iga zí tot tam a
ter ve met. Be vált gya kor lat, hogy össze gyûj tök anya go -
kat az üz le tekbôl, és azok alap ján ter ve zem a ru há kat.
A tur ká lók is új pers pek tí vá kat nyi tot tak a ter vezôk
éle té ben. Sok da rab szinte csak on nan áll össze.  

– Dol go zott már film ben?
– Nem jel lemzô, bár két vagy há rom film ben meg -

for dul tam: a Köd ben, Deák Krisz tina Gozsdu-no vel lá -
ból ké szült al ko tá sá ban és Ba csó Pé ter Ba le kok és ban -
di ták, il letve A tig ris csí kos ku tya címû film jé ben. A
film nek tel je sen más a struk tú rája, mint a szín ház -
nak: míg a szín ház egy idejû lét re ho zásra nyújt le -
hetôsé get, ad dig a film ben már el kell ké szülni a jel -
me zek kel, mire el kezdôdik a for ga tás. Szín ház ban
sok min den vál toz hat me net köz ben, ha a szí nek
még  sem passzol nak, ha meg vál to zik a kon cep ció, vagy
a szí nész sze rep for má lása áta la kul. Pró bál a ruha, és

A
 p

o
rt

ré
k

a
t 

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 k

é
s

z
ít

e
tt

e



432 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

I N T E R J Ú

pró bál a dísz let. Enél kül szá momra nem is szín ház a
szín ház.

– Nem csak ha gyo má nyos mû fa jok ban pró bálta ki ma -
gát, pél dául a Sá mán Szín ház szá mára is ter ve zett.

– A Sá mán Szín há zat két ko re og rá fus, Hor váth Csa -
ba és Ma gyar Éva hozta létre, csak az tán kü lön vál tak.
A Vir rasz tásban és a Férfi bá nat ban ter vez tem jel me ze -
ket és a dísz le te ket. Mind két pro duk ció fan tasz ti ku san
si ke rült, úgy hogy kül földi fesz ti vá lo kon is dí ja kat nyert.
A Vir rasz tásban Hor váth Csa bá nak volt egy hin ta lo vas
tánc je le nete, ami hez fog ha tót nem lát tam még, és soha
éle tem ben nem fo gom el fe lej teni. 

Sok al ter na tív, tánc- és moz gásszín ház kö töt tebb a
pró zai szín ház nál, mert nem kap cso ló dik egy konk rét
tér hez vagy épü let hez, te hát olyan dísz le tet kel lett ter -
vez nem, amit le het hur co lászni, és szinte bár hol fel -
ál lít ható. Ez na gyon ne héz fel adat, fôként ak kor, ami -
kor rend kí vül szû kös anyagi esz kö zök kel pá ro sul…
A Hon véd Tánc egy üt tes nek ter vez tem rend sze re sen
ilyen jel legû dísz le te ket. Sze re tem, ha sza bad ke zet
ka pok, kü lön ben úgy ér zem, hogy csak pa ran csot haj -
tok végre. Arra pe dig bôven elég egy szce ni kus. Egyes
ren dezôk, akik na gyon pon to san tud ják, mi lyen lát -
vány vi lá got akar nak, nem hasz nál nak ter vezôt, pél -
dául Csi szár Imre, Valló Pé ter, Got hár Pé ter sok szor
sa ját maga ter vezi meg a te ret.

– Mi lyen elôadá sokra em lék szik szí ve sen vissza akár
szak ma i lag, akár nézôként?

– Na gyon szí ve sen gon do lok No vák Esz ter Tréfa,
sza tíra, iró nia… címû kul ti kus Grabbe-elôadá sára az
Új Szín ház ban, azt csi nálni is él ve ze tes volt, nézni pe -
dig… Ta lán ez volt a ked ven cem, és bol dog va gyok,
hogy részt ve het tem benne. A da rab, a ren dezô és a
szí  né szek egya ránt fan tasz ti ku san ins pi rál tak. Na -
gyon sze ret tem dol gozni a Vér nászban, szin tén No vák
Esz ter rel vagy a VIII. Hen rikben (Cal de rón) Te li hay
Pé ter rel a Rad nó ti ban. A fel adat azért von zott kü lö nö -
sen, mert az adott kor alap ján ön álló vi lá got te remt -
het tem. Na gyon sze ret tem Gyôrben Kiss Csaba Ham -
letjét, ta lán még job ban a Mac beth jét. Ez egy so ro zat
volt, vagy is ta lán még min dig tart, Kiss Csaba Sha kes -
pe are-áti ra to kat ké szí tett, négy sze mélyre, pad lás szín -
házra. Sa ját sá gos szín házi pró bál ko zás volt, rá adá sul
az elsô ren de zé sei közé tar to zott. 

– A his to ri záló, kosz tü mös da ra bok ér dek lik job ban,
vagy a mini ma lista kon cep tu á lis szín ház? 

– Ter mé sze te sen job ban vonz, ha nagy sza bású ter -
vek kel ruk kol ha tok elô, mint ami kor ku ká ból kell ki -
szedni a ru há kat, de ab ban is ta lá lok örö met. A kosz -
tü mös da ra bok ön ma guk ban nem csá bí ta nak. Egy
mû ak kor ér de kel, ha sza bad al ko tói jel legû fel ada tok
rej le nek benne, és úgy fo gal maz ha tok meg ru há ban
egy adott kort, ahogy én el kép ze lem.

– Mint a Gre e na way-fil mek ben?
– Azok cso dá la to sak! Sze rin tem az ilyen tí pusú fel -

adat a ter vezôk álma. Az ô vi lága az tán tény leg kép -
zômû vé szi és el sza ba dult, a lát vány köz ponti sze re pet
kap benne. Az az igaz ság, hogy imá dok nagy tö me ge -
ket fel öl töz tetni, ének kart, tánc kart, sta tisz té riát.
Néha job ban ér de kel nek, mint a fôsze replôk.  

– Van nak má niái?
– Igen, de ezek fo lya ma to san vál toz nak, ami kor pár

da ra bon ke resz tül ki él tem az egyi ket, rög tön jön egy

újabb. Volt olyan, hogy bele sze ret tem egy anyagba
vagy egy szín han gu la tába. Néha har sá nyabb, néha
na gyon vissza fo gott vagy sö té tebb szí ne ket hasz ná lok,
de csak ak kor, ha a da rab nem kí vánja épp az el len -
kezôjét. Pá lyám ele jén, jó tíz évig szinte csak ze nés
dara bo kat ter vez tem, pró zá hoz alig ju tot tam hozzá.
Az ope rett nek olyan tör vény szerû sé gei és ha gyo má -
nyai van nak, ami ket mu száj be tar tani. Vagy csak úgy
ér de mes át hágni a kö tött sé ge ket, hogy a rend sze re ket
mégse rúg juk fel. A szí nek szá momra na gyon fon to -
sak; az zal bí belôdöm min dig a leg töb bet, hogy egyen -
súlyba ke rül je nek a szín pa don. A szín vi lá got erôsen
meg ha tá ro zom, hogy a szín tó nu sok ból össze áll jon
va lami je len tés, és a szí nek nek szim bo li kus ér tel mük
le gyen. Elôfor dul azon ban az is, pél dául a Bár ká ban
ját szott Li liom ese té ben, hogy ez ki fe je zet ten ár tana a
da rab nak, mert ott egy kor kü lön bözô em be re i nek
tár sa dalmi hely ze tét, éle té nek sza gát kel lett a ru hán
ke resz tül ér zé kel tetni. Pró bál tam a het ve nes évekbôl
olyan ere deti, sû rí tett tár gya kat, cipôket, ka la po kat,
tás ká kat össze szedni, amiktôl zsi ge ri leg elôjön az
adott kor ke let-eu ró pai éle tér zése. Szán dé ko san nem
iga zí tot tam egy más hoz a ru há kat, har sány sá gukra, ol -
csó sá gukra he lyez tem a hang súlyt. A menny or szág -
ban pe dig min den ugyan az fe hér ben, ami a föl dön
szí nes ben je lent meg.

– Van nak da ra bok, ami ket több ször is ter ve zett. Az
ilye nek nem vál nak rossz ér te lem ben vett ru tin fe la dattá?

– Sze re tek min dig va lami újat ki ta lálni. A He ge dûs
a ház tetôn-t há rom szor ter vez tem, de min den al ka -
lom mal egy ki csit más kép pen. Schlan ger And rás Nyí r -
egy há zán és Sep si szent györ gyön is meg ren dezte,
mind kettôt a ha gyo mányôrzés je gyé ben, Hor váth Pé -
ter Mis kol con vi szont az ame ri kai mu si cal vál to za tot
mu tatta be. Ez a kü lönb ség per sze a jel me zek ben és a
dísz let ben is meg je lent. 

– Van nak ta nít vá nyai?
– A Képzômû vé szeti Egye tem dísz let- és jel mez ter -

vezô sza kán most vé gez egy év fo lyam, és né há nyan
fel kér tek kon zu len sük nek. Csa nádi Ju dit, a tan szék -
ve zetô és Já nos kúti Márta az ál landó tan áruk, a többi
ter vezôt csak kur zu sokra hív ják meg, ami azért jó,
mert így na gyon sok ter vezôt is mer het nek meg a di á -
kok. Ilyen kor két hó na pig ta ní tunk, kö zö sen bir kó -
zunk meg egy fel adat tal.

– Akad olyan mû faj, amit ke vésbé sze ret?
– Igen, a gye rek da ra bok. Tu dom, hogy sok kol léga

él-hal ér tük, rá adá sul hi he tet len fan tá zi a dús öt le teik
van nak, de ne kem va la hogy nem megy. 

– Az André Ché nier az elsô opera házi mun kája?
– Már 2003-ban ter vez tem jel me ze ket a Don Gi o -

vanni címû ba lett hez. Az André Ché nier dísz le tei nem
for ma bon tók, de egy ki csit el tér nek a meg szo kot tól.
A jel me ze ket Ve lich Rita ter vezte, és szer ve sen il lesz -
ked nek a dísz let han gu la tá hoz. Az elsô rész ben ha gyo -
má nyos ro kokó idé ze tek van nak, de a for ra dal mat le -
rom bolt fa lak kal jel zem, Ber lin és Drezda le bom bá zott
lát ké peibôl me rítve. Nem akar tam ki fe je zet ten mo -
dern ele me ket be csem pészni az elôadásba, di rekt ana -
ló gi á kat te rem teni. A bo nyo lul tabb át té te lek és fi nom
uta lá sok néha job ban utat ta lál nak az em be rek hez.

Az in ter jút ké szí tette: Sel meczi Bea
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i he tet len, hogy a Ha vas Feri többé már nem
buk kan fel vá rat la nul va la me lyik fo lyo són,

nem ül le egy ká véra a mû vész bü fé ben, nem kuk kant
be elôadás elôtt a fod rá szok hoz. Bár egy ideje már rit -
káb ban je lent meg a sok szor nem is má so dik, ha nem
in kább elsô ott ho ná ban, az Opera ház ban, és Sop ron -
ból rossz hí rek ér kez tek az egész ségi áll apo tá ról, a
szakma még is azt gon dolta: a Ha vas nem hal hat meg.
Ugyan is né hány éve még if jonti hév vel ala kí tott a
szín pa don, bol do gan át vette a ki sebb, ko rá hoz illô
sze re pe ket azok ban a da ra bok ban, ame lyek nek haj da -
nán le gen dás fôsze replôje volt.

Ha vas Fe renc ko rá nak egyik leg te het sé ge sebb ba -
lett-tán cosa volt, ra gyogó üs tö kös ként tûnt fel fi a ta -
lon, kar ri erje tö ret le nül ívelt fel felé, mû vész ként si ke -
res volt leg alább hat év ti ze den át. De a ma gán élet ben
nem volt sze ren csés: sú lyos vál sá gok kal, tra gé di á val
kel lett szembe néz nie. Tíz éve el vesz tette gyó gyít ha tat -
lan be teg ség ben szen vedô lá nyát, akit egye dül ne velt.
Az utolsó per ce kig fá rad ha tat la nul küz dött azért,
hogy gyer meke szá mára el vi sel hetôbbé te gye a re -
mény te len  ség nap jait. A kol lé gák kez de mé nye zé sére
az Opera ház ban jó té kony sági elôadást szer vez tek,

amely nek be vé te lét a kis lány élet kö rül mé nye i nek ja ví -
tá sára for dí tot ták. Hi he tet len, de a hírre a fél vá ros
meg moz dult. A drága je gyekbôl há rom szor annyit el
le he tett volna adni, az elôadá son a csil lá ron is lóg tak.
Ha vas Fe renc, aki haj dan a ba lett szín pad ta lán leg na -
gyobb Ró me ója volt, az nap este Ca pu let sze re pé ben
zord apát ala kí tott. Ener gi ku san, le hen gerlôen, át élés -
sel, hi te le sen – mint min dig.

Ti zen hét éve sen rob bant be a ma gyar ba lett mû vé -
szetbe: Ha ran gozó Gyula rá osz totta a Kesz kenô fôsze -
re pét. A pa rá dé san hely tálló fi a ta lem bert még ab ban
az év ben ki ne vez ték az Ope ra  ház ma gán tán co sá nak.

Ná dasi Fe renc ta nít vá nya -
ként a kor szak ki emel kedô,
eu ró pai hírû ba lett mes te ré -
nél ta nul ha tott. A ki tûnô kép -
zett ség el en ged he tet len ala -
pul szol gált ösz tö nös tánc te -
het sége ki bon  ta koz  ta tá sá hoz.
Ha vas Fe  renc ez utób  bi ból az
át lag sok szo ro sát kapta. So -
ha  sem kel  lett töp ren ge nie
azon, ho gyan moz dul jon meg,
az elsô ösz tö nös rá ér zés
azon nal jól ki vi te le zett moz -
du la tok ban mu tat ko zott meg.
Tu dá sát ké  sôbb a moszk vai
Nagy Szín ház kur zu sán csi -
szol hatta, ak  kor, ami kor már
évek óta a Lon don Fes ti val
Bal let ven dég  szól is tája volt.
A Bol sojba fel lé pésre is meg -
hív ták: a vi lág egyik ba lett -
szent élyé ben Ró  meót tán colt
Ra i sza Sztrucs  ko vá val. Itt hon
leg több ször La  ka tos Gab ri el -
lá val, Kun Zsu zsá val és
Orosz Ad él lal lé pett fel, kül -
föl dön part nere volt Co lette
Mar sand, Ma relyn Bur, Irina

Bo rowska, Be linda Wright, Li ane Day dé. Az em lí tett
ba lett mû vé szek (a ma gya rok és a kül föl diek egya ránt)
a kor szak vi lág hírû ba le ri nái vol tak. Ha vas kül földi si -
ke rei a het ve nes évek ben is foly ta tód tak: ál landó tagja
lett a Grand Bal let Clas si que de France tár su la tá nak.
De nem zet közi kar ri erje köz ben sem hi á nyoz ha tott az
Opera ház ból, amely min dig az anya szín háza ma radt.   

A ha zai kö zön ség szá mos nagy szerû ala kí tá sára

Kut szegi Csaba

A leg na gyobb Ró meó
H A  V A S  F E  R E N C  ( 1 9 3 5 – 2 0 0 7 )  

A Mandarin 
szerepében

H
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em lé kez het. Volt Fe renc és Cop pé lius a Cop pé li á ban,
Her ceg A hat tyúk ta vá ban, Wac lav, Nu rali és Gi rej
A bah csi sze ráji szökôkút ban, Al bert a Gi selle-ben, cím -
sze replô A cso dá la tos man da rin ban, De siré a Csip ke ró -
zsi ká ban, Cras sus és Spar ta cus a Spar ta cus ban, Co las
A rosszul ôrzött lány ban, Orion a Sylvi ában, Bap tista
A mak ran cos Ka tá ban. Ta ní tott a Ma gyar Tánc mû vé -
szeti Fôis ko lán, tré nin get ve ze tett az Opera ház ba lett -
egy üt te sé ben, rend sze re sen meg hív ták zsûri tag nak a
vi lág je lentôs ba lett ver se nye ire.

E pá rat la nul gaz dag, nem zet közi pá lya fu tás köz e pet -
te Ha vas Fe renc egy szerû, köz vet len, min dig de rûs em -
ber ma radt. Az egyik utolsó olyan ba lett mû vész volt,
akit a nagy kö zön ség jól is mert, és ra jongva sze re tett.
Azon a bi zo nyos es tén az Opera ház fel haj tó ján drosz -
toló ta xi sok meg tud ták, ki nek a ja vára tar ta nak oda bent
jó té kony sági elôadást. Kör be já rat tak egy ka la pot, min -
den ki tett bele va la mennyit, és a pénzt le ad ták a mû -
vész be járó por tá ján. Azt üzen ték: Ha vas Fe renc mû -
vész úr kis lá nyá nak gyûj töt ték a ta xi sok.  
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ste van. A fel vé te lek nek vége, a mikro fon elôtt
nem áll senki. Egy fil mes fo lyó i ra tot la poz -

gatva azon tûnôdöm, mi lyen kü lö nös is a szí nész sors.
A Sza ká csi Sán dor ról írt nek ro lóg ki emeli, mi lyen
nagy szerû szink ron szí nész volt. Mint szink ron ren -
dezô mond ha tom: nincs szink ron szí nész, csak szí -
nész van. Sza ká csi Sán dor kor osz tá lya egyik leg te het -
sé ge sebb, leg so kol da lúbb mû vé sze volt. Hi va tása
min den mû fa ját imádta a klasszi kus drá má tól az ab -
szur don át a mu si ca lig. Rö vidre sza bott pá lya fu tása
so rán el ját szotta a drá ma i ro da lom leg szebb, leg na -
gyobb sze re peit. Volt Ham let, Peer Gynt, Cson gor,
Bi be rach, Li li omfi, Che Gu e vara és Don Qu i jote. Ez
utóbbi na gyon kö zel állt hozzá, ma gát is szél mal mok -
kal har coló em ber nek tar totta. Az éle tét bele adva csi -
nált min dent. Ter mé sze te sen a szink ron sze re peit is.
Em lék szem, épp har minc há rom éve sen kapta meg
Jé zus sze re pét egy ame ri kai film ben. Úgy érezte, ez a
sors keze. Min den ideg szá lá val, szív dob ba ná sá val
szinte égett a sze rep ben. Ô is tisz tán akart élni. Azt
mondta: nem aka rok ha zudni, ra vasz kodni, ön cé lúan
élni, önzôn, má sok ká rára nye rész kedni. 

Min dig a te het sé gé hez méltó sze repre kér tem fel.
Pél dául a Tá vol Af ri ká tól-ban Ro bert Red for dot szink -
ro ni zálta. Ezen egy ki csit cso dál ko zott is, hi szen a
film má sik férfi fôsze replôje az a Klaus Ma ria Bran d-
a uer, aki nek a Mep histo óta Sa nyi volt az
ál landó ma gyar hangja. Késôbb, a rend -
szer vál tás után csi nál tuk az Or well-re -
génybôl ké szült 1984-et. John Hurt
hangja volt. A to ta li tá rius ál lam ha ta lom

Ap rics László

Tisz tán akart élni
S Z A  K Á  C S I  S Á N  D O R  ( 19 5 2 – 2 0 0 7 )

Az utolsó 
szerep: 
A cella 

E
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el leni láz a dás ról szóló film val la -
tási je le ne tét, mely kí mé let le nül
mu tatja be az em beri szen ve dést,
olyan hôfo kon, olyan nagy át élés -
sel ját szotta, hogy a fel vé tel után
szü ne tet kért. 

Az évek mú lá sá val egyre job ban
sze re tett egye dül dol gozni. Nem
le he tett me gelôzni, pon to san
tudta, hol hi bá zott. Elôbb állt le a
fel vé tel lel, sem hogy a ren dezô
szólt volna. A JFK címû film ben
Ke vin Cost nert szink ro ni zálta.
Ne héz film, ne héz sze rep. Tet -
szett neki a szink ron tech ni ka i lag
egyéb ként nem tö ké le tes ma gyar
for dí tás is. Sa nyi be akarta bi zo -
nyí tani, hogy ezt is meg oldja.
Csak végsô eset ben fo gadta el a
szö veg át írá sát. Elôfor dult, hogy
tíz szer vet tünk egy je le ne tet, nem
volt haj landó meg al kudni. És ta lán
ez jel le mezte ôt leg job ban. Egy  -
szer azt ír ták róla: szu persz tár le -
hetne, de nincs meg benne az eh -
hez szük sé ges meg al ku vás. 

Egy in ter jú ban mondta: „A sze -
re pe ken ke resz tül már na gyon
sok em ber gon do lat me nete van
ben nem. Én már rég nem a való -
ság ban élek. A való sá gos vi lág ban
há rom perc alatt el vesz nék. A szín  -
padra az éle tet vi szem.” Hát el jött
az a há rom perc, és most egy má -
sik szín pad vár rá.

„Hogy mi ért va gyok több ször szo morú, 
Mint víg, ó, ked ves, kár úgy szám ba venni,
Jól van ez így. 
Lásd, kell szo morú em ber nek is lenni. 
———————————————
Hát ha a végsô Ara tás után, 
Mi kor sarló alá hull lassu szára,
Belôle kél 
Szent ke nyér az is te nek asz ta lára?”

(Tóth Ár pád)

Nem volt val lá sos, én sem va gyok hívô, de elôfor -
dult, hogy be dob tunk Szent An tal nak egy tí zest, hát -
ha se gít a pre mi e ren. 

Mond ják so kan, kol lé gák, ba rá tok, szín ház ra jon -
gók, mi lyen döb be ne tes, hogy San cho két na pon be lül
kö vette Don Qu i jo té ját föl, az égi ek hez. Va la hogy
majd meg kell ér te nem, tu do má sul kell ven nem,
hogy Du mitra úr, leg ré gibb ba rá tom és sors tár sam,
év fo lyam tár sam – ô az ope rett–mu si cal sza kon („Ka -
zán, Ka zán, te min de nem!” [D.]), én a pró zain –, ta ní -
tóm a szó ki mon dás ban és a fe kete hu mor ban, az égi

Ep res At tila

Dumitra elszerzôdött…
K O  C S I S  G Y Ö R G Y  ( 1 9 6 3 – 2 0 0 7 )    

Ôze Áron

Ma gán ügy, ma gán élet,
ma gánsz féra
Ami kor meg kap tam a fel ké rést, hosszú ideig gon dol koz tam, hogy mit
mond jak, mit tud jak mon dani, túl kö zel áll hoz zám ez az egész tör té net
min de nes tül. Mi kol lé gák vol tunk, és azon be lül ba rá tok. Na pok tel tek el
úgy, hogy az zal fog lal koz tam, ho gyan áll jak neki, fé lek tôle, mert nem tu -
dom, mennyire tar to zik ez másra, mert ez in nentôl már nem szak mai kér -
dés én ben nem, én ve lem, ha nem mé lyen em beri. Azért em beri, mert mi
em be rei le het tünk egy más nak. Ez ne kem a mai na pig egy nagy aján dék, és
az is lesz, amíg élek – re mé lem, hogy neki is az volt. Fur csa el lent mon dás
ez az egész. Sza ká csi Sán dor ben nem ma gán ügy, ma gán élet, ma gánsz fé -
ra. Ugyan ak kor va ló ban azt gon do lom, meg tisz telô a fel ké rés, hogy eb ben
a lap ban én be szél jek róla. Nem nek ro ló got sze ret nék mon dani, nem
elem zést, nem összeg zést, nem át fogó mû vé szi ér tel me zést és em beri bú -
csú zást – csak ga gyo gok. Ha ez fon tos, ha ez jó, az ak kor lé nye ges. Ha
mást vár nak, ak kor azt fo gal mazza meg más. Idáig min dig úgy dön töt tem,
hogy fo gal mazza meg más. Nem mind egy, hogy ki, nem mind egy, ho gyan,
de leg alább em lé kez ze nek, ol vas sa nak az em be rek róla, ma rad jon meg az
em lé ke zet ben Sza ká csi Sán dor. Még is úgy gon do lom, hogy ad dig kell írni
egy em berrôl, pláne egy szí nészrôl, aki ex hi bi ci o nista, és sze reti ön ma gát,
amíg él, mert ad dig je lent neki va la mit. Ha már meg halt, ak kor le gen dát
gyár tunk belôle – eb ben ne künk ha gyo má nya ink van nak. De ez ke gyet len
és nem he lyén való do log.

So kat vi as kod tam, az tán mert hozzá szin tén kö zel ál lók mond ták, hogy
in kább én szó lal jak meg, mint bárki más. Csak hát mit is mond hat nék
róla. Jaj, nem megy! Szia, Szaki, majd ta lál ko zunk. Ott, ahol tisz táb bak az
iga zsá gok.
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tár su lat hoz szerzôdött. Pár nap pal a negy ven ne gye dik
szü le tés napja elôtt a sze gedi szí nész ház ban állt meg
a szíve, éj jel, próba után – vagy próba elôtt. Most már
szí nész ma rad örökre. Ar che ti pi kus, ke serû bo hóc,
nagy in du latú ko mi kus, erôs rajzú kar ak ter szí nész,
szen ved élyes szto rizó és oda mon do gató.  

Ész re vet tem ma ga mon, hogy  ha néz tem va la mi ben,
ami kor be jött a szín padra, hát radôltem. Nem kel lett
neki szur kolni: erôs volt, pon tos és egy ér telmû.

Sok szor volt han gos tôle a büfé vagy a tár salgó, egy
la kás vagy egy ét te rem, kocsma; nagy jó ked vé ben
vagy mér gé ben eresz tette ki öb lös te nor ját. Most is a
fü lünk ben cseng, ho gyan üvöl tötte a Kávé ház ban vér -
cse han gon az asz talra csapva, hogy „Ká á á á vé é é éét!”.
De ne kem iga zá ból Svejk ként ma rad meg a le g erô -
seb  ben, az na gyon ô volt. Vagy a Hra bal-est ben, ahogy
me sél egy korsó ha bos sör mel lett. 

Kö zös Tóth Ár pád-ka ba rén kon Du mitra úr tól min -
den ki seggre ült: vér lá zí tóan tán colt és éne kelt, ha tal -
mas elán nal, ko moly kép pel ko mé di ázta el a pa ró dia-
ver se ket, az tán úgy mon dott el köz ben há rom-négy
lé lek-ver set, hogy majd’ meg si rat ták. Saj nos ezt a ké -
pes sé gét rit kán hasz nál ták, job bára el köny vel ték ko -
mi kus nak. Né hány éve Sze ge den bi zo nyít ha tott Az
üveg cipôben: pont olyan Si pos úr volt, ahogy kábé

Mol nár úr kép zel hette – kar cos hu morú, ere deti fi -
gura, mor cos, nagy szívû, ma gá nyos agg le gény. De a
Por tu gál kocs má ro sá tól sem csá bult el; a fel szín alat -
tit ját szotta ko mo lyan és csen de sen, ahogy kell. „Jó
da rab, sí rá sót ját szom benne!” – mon do gatta, ha va la -
mi ben meg akar tuk nézni. Meg fé lig ko mo lyan, hogy
egy jó szemû ren dezô ôrá osz taná Ham le tet, hi szen
köp cös, kö vér kés, té pelôdô, tettre gyenge ér tel mi ségi -
nek írta ere de ti leg a nagy Lán dzsa rázó, csak ide a li zál -
ták a szín házi ko rok. 

Tap sosra gyúrta ope rett sze re peit. A Ha waii ró zsá já -

ban nem tet szett neki egy ab gang-szö veg, úgy hogy
he lyette ezt mondta az Ódryn, a vizs gá já ban: „Na ja
ké rem, de hol van már a ha waii tó!?” 

Nyolc van nyolc ban ô volt a vôfély az es küvômön,
meg fôleg a lag zi ban. Nem fo gom el fe lej teni Valló Pé -
ter el ké pedt áb rá za tát, ahogy Du mit rát cso dálta eb ben
a sze rep ben, mint egy ufót. Ki fogy ha tat lan ener gi á val
tu dott mu latni, há rom tu cat ven dé get tán col ta tott tíz -
per cen ként, haj na lig, min den kó rus ból ki szól tak jel -
leg ze tes, erôs más sal hang zói. 

Gyak ran ma gá zód tunk, va la hogy úgy job ban tud -
tunk a szín ház ról, kol lé gák ról vagy ma gunk ról du -
málni. „Du mitra úr ké rem, mi lyen nek látja a mai ma -
gyar szín ház hely ze tét? – Ve lem me gol dott nak!” Az -
tán ha már va lami na gyon mélyre ment, vagy fájt, azt
mondta: „Kis dol gok ezek, ahogy Öti, a Víg szín ház
kel lék tá rosa mon daná!” Eb ben az el vic ce lés ben nagy
volt, egé szen a mor bi di tá sig. Ba rá tunk ap já nak te me -
té sén, ami kor már na gyon össze szo rult a torka a ko -
por sót kí sérve, hall gatta a fél re kon ga tott ha ran got, és
hal kan oda súgta: „Szé gyen. Össz ev issza ját sza nak!” 

Ti zen-egy né hány szí nész ba rá tunk ment el, ször -
nyû. Nem bír tunk te me tésre járni, Pró kai An csi kát
még is el kel lett va la hogy kí sér nünk. A ra va ta lo zó ban
No vák Esz ter, tel je sítve ba rátnôje kí ván sá gát, elôadta

róla a leg jobb tör té ne teit – volt mit! –, és las san min -
den ki ne ve tett… Azt mond tuk, hogy ha ne künk is
mu száj lesz föl szerzôdni abba a na gyon te het sé ges
truppba (sze rin tünk csak azok ját sza nak ott, akik so -
sem ka muz tak), ak kor mi is va la hogy ezt sze ret nénk
hal lani a bú csú zó nál. 

Hát, Dumi, nem tu dom, hogy csi nál juk. 
Hi ány zol.  

Bu da pes ten, 2007. már cius   
Ep res At tila, alias Er pes úr (így!)      

Az Alhangya
címû darabban 
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A kri tika va lódi jó té te mény a szel lemi vi lág ban,
midôn el vekbôl és szük sé ges tárgy is me ret tel gya ko -
rol ta tik; midôn oly el mék fog la la tos kod nak vele, kik
mind ele gendô tu do mánnyal, mind be ható íté let tel
bír nak az ol va sót ta ní tani. Az ily mó don s ily el mék ál -
tal ké szült kri tika fel ette be cses még ak kor is, ha nem
eléggé il le del mes han gon íra tik, sôt, mond ja nak akár -
mit a kri tika sa nya rú sága mi att jaj ve szé kelô szí né szek
vagy írók, be cses még ak kor is, ha fá já sig éles vagy ép -
pen durva, mert durva be széd del ke vésbé le het ugyan
hatni az ér dek lett sze mé lyekre, kik haj lan dók lesz nek
a durva bí rá lók nak ítélôte het sé gét és tu do má nyát is
két ségbe venni; de le gyen ama durva be széd ala pos,
le gyen he lyes el vek kö vet kez mé nye, nem fogja az el -
hi bázni cél ját az ol va só kö zön ség ben. Tárgy is me ret és
el vek sze rinti fel fo gás te hát a kri ti kus nak, és a ta ní tás
kri ti ká nak fô fel té tele. 

Mennyi ben fe lel nek meg ezen föl té te lek nek ál tal já -
ban a ma gyar könyv bí rá la tok, nem cé lom vizs gálni,
azt ítélje meg más; én itt ész re vé te le i met csu pán egy
tárgyra kí vá nom szo rí tani: a szí né szeti bí rá la tokra. 

Le gyen bár ked ves vagy nem, kény te len va gyok
egész ôszin te ség gel ki mon dani, hogy na gyobb ré sze a

ma gyar színi bí rá la tok nak, me lyek ed digi idôszaki írá -
sa ink ban meg je len tek, nem egye bek mint puszta
szem élyes tet szés és nem tet szés, elv és ok nél küli ész -
re vé te lek, me lyek a leg na gyobb fe lü le tes ség szí nét hor -
doz zák ma go kon. Nem szó lok a Kas sán né hány év
elôtt meg je lent Já ték színi Tu dó sí tá sok ról, me lyek nek
a mocs kos kesz tyû és sá ros csizma vol tak leg in kább bí -
rá lati tár gyai; nem a Hon mû vész ben meg je len tekrôl,
ezek szinte nem épí te nek, mint a töb biek, de azon
elsôség gel még is bír nak a Raj zo la tok leg újabb e nemû
cik ke lyei fel ett, hogy nem ron ta nak annyira, ho lott
emez utóbb em lí tett idôszaki irat X. et Comp. név he -
lyetti jeggyel bé lyeg zett Kri ti kai Tö re dé kek amel lett,
hogy a szó leg szo rosb ér tel mé ben sem mit sem hasz -
nál nak, ár ta nak in kább, mely ár tás nak cél jait és in dí tó -
o kát fel fogni én leg alább nem va gyok ké pes. 

Nincs sze ren csém is merni azon úri em bert, ki nek
tol lá ból ezen X. et Comp. je gyû cik ke lyek ke rül nek, de
bárki le gyen, tar ta lék nél kül meg mond ha tom neki,
hogy Kri ti kai Tö re dé ke i ben egy a mû vé szetre nézve ta -
nul sá gos gon do lat sincs min ded dig, ha nem ahe lyett
cél ta lan éles ség és üres el ménc ke dé sek, mi lye nek kel
egy idô óta fi a tal, úgy ne ve zett hu mor is tá ink egész az

Bajza Jó zsef

A ma gyar szí né szeti 
bí rá lók hoz, kü lö nö sen 
X. et Comp. úr hoz
A kas sai szín tár su lat drá mai ré sze 1833. jú lius 7-én
kezdte meg a bu dai Vár szín ház ban elôadá sait. Ere de ti leg
csak ven dég sze rep lésre ér kez tek a fôvá rosba, de Pest vár -
me gye párt fo gá sá val si ke rült fo lya ma to san elôadá so kat
tar ta niuk. A fôvá rosi sajtó, kü lö nö sen a Hon mû vész és a
Raj zo la tok címû he ti lap fi gye lem mel kí sérte az elôadá so -
kat, fel hívta rá juk a kö zön ség fi gyel mét, s meg jegy zé se ket,
bí rá la to kat, a szí né szek nek szánt ta ná cso kat is kö zölt –
szí nik ri ti ka ként. A bí rá lók azon ban nem áll tak hi va tá suk
ma gas la tán. A ma gyar szín házi kri tika je len ték te len
múltra te kin tett vissza, s az íté szekbôl hi ány zott az el mé -
leti kép zett ség, és szín padi is me re tük sem le he tett. 

Bajza Jó zsef, aki if jú sá gá tól kezdve foly ta tott dra ma tur -
giai ta nul má nyo kat, ta pasz talta, hogy ezek az írá sok ha -
tás ta la nok, mert a szí né sze ket nem ér dek lik az ava tat la nok
fe cse gé sei. Bajza csak ak kor szó lalt meg a kér dés ben, ami -
kor Ha zu cha Fe renc (X. et Comp.) a Raj zo la tok címû lap
1836 feb ru ár ban meg je lent szá má ban ki je len tette, hogy

ezen  túl nem fog lal ko zik a szí né szek já té ká val, mert: „Fe -
jök ben annyira zúg a nagy szél és ke ring a gôz, szí vök any -
nyira in ger lé keny, hogy akárki biz vás tabb oda me het a tö -
mött da rázs fész ket pisz kálni, biz vás tabb rá szán hatja ma -
gát egy felbôszült gu lyá nak út ját ál lani, mint a leg ki sebb
szí nész el len is a leg ki sebb ki fo gást tenni. Pe dig sok rész ben
még mes ter sé gök ábé cé jét sem sa já tí tot ták el.”

Baj zát fel bosszan totta Ha zu chá nak ez a go romba cik -
ke, s ha ma ro san vá la szolt rá a Tár sal kodó 1836. 19. szá -
má ban A ma gyar szí né szeti bí rá lók hoz cím mel. Ez zel
hosszú po lé mia kezdôdött a la pok ban. Ha zu cha mel lett
Ga ray Já nos is meg szó lalt. Bajza vé gül a Dra ma tur giai
és lo gi kai lec kék ma gyar szí ni bí rá lók szá mára címû, a
Kri ti kai La pok VII. kö te té ben köz re bo csá tott ter je del mes
mun ká já val – az elsô je lentôsebb ma gyar dra ma tur giai
írás sal – be mu tatta, mi lyen szem pon tok sze rint kell he lyes
bí rá la tot írni. Ez zel a vita eldôlt, a hír lapi csa tá ro zás ter -
mé sze te sen to vább foly ta tó dott. 
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una lo mig bôven aján dé koz gat nak meg ben nün ket.
Nem ab ban aka dok én meg, mi ben a meg rótt szí né -
szek és sok ol vasó két ség kí vül meg akad tak, hogy a bu -
dai szí né szek X. et Comp. úr ál tal ki vé tel nél kül má ni -
á sok nak, széltôl zúgó és gôztôl ke ringô fe jû ek nek, s a
tár sas ág egész ben véve rosszabb nak mon da tik lenni a
felbôszült gu lyá nál, ha nem ab ban, hogy ezen úr elég -
nek hi szi ja val lá sát vagy gán csait ko ron ként el mon do -
gatni, anél kül, hogy kö te les sé gé nek ér zené egy szers -
mind ki fej teni, mi ért s mely né ze tek sze rint ítéli ezt
vagy amazt; sôt bár ily okat lan bí rá la tokra, a mû vé szet
ná lunk ed dig nem igen ér tett ne mé ben, nem egy szer
csó vál tam el fe je met, még ezt is szó nél kül fog tam
volna hagyni, de azon mód, mellyel X. et Comp. úr nak
a Rajz.[ola tok] XIII. szá má ban álló egész kri ti kai cik ke -
lye írva van, kény sze rít, hogy e tárgy ban leg alább én is
el mond jam ész re vé te le i met. E cik ke lyek ben túl van

hágva min den mér ték és ha tár, s a kri ti kus meg bán tó -
dott lelke egész he vébôl szó lal ván fel, ki önti nagy ne -
hez te lé seit azon, hogy a bu dai szí né szek az ô ta ná csait
nem kö vet ték, s bár mily erôvel ipar ko dott ki mu tatni a
jobb utat, az si ker nél kül ma radt. […]

Azt mondja X. et Comp. úr, hogy azon nagy el bi za -
ko dott sá got szí né sze ink ben, mely sze rint ma go kat tö -
ké le te sek nek, hi bát la nok nak tart ják, az idét len di -
csérôk okoz ták. Ezen ál lí tás igaz ugyan, csak hogy
nem kel lett volna azt a bu dai szí né szekre ki vé tel nél -
kül al kal mazni, mert ta lán van nak kö zöt tök még is
olya nok, kik ér zik és tud ják, hogy még van ta nol ni va -
ló jok. Egyé bi ránt úgy va gyok én is meggyôzôdve,
mint X. et Comp. úr, hogy a meg rótt el bi zott sá got,
mely sok szí né sze ink ben meg van, nagy mér ték ben
elômoz dí tot ták az idét len ma gasz ta lók, kik nek szá -
ma, szem be tûnô ká runkra, min den ütt egész se reg.
Az idét len ma gasz ta lás, va la mint az idét len ócsár lás,
egy kép pen kár té kony, s kö vet ke zé se ire nézve nagy
bûn. Ne fe ledje azon ban X. et Comp. úr, hogy e nagy
bûn ben azon fo lyó i rat re dak ci ója is nem kis mér ték -
ben ré szes, mely ben sa ját Kri ti kai Tö re dé kei közre bo -

csát tat nak. Nem tu dom, mennyi be fo lyása van e re -
dak ci ó nak X. et Comp. úr kri ti ká ira, de annyi bi zo -
nyos, hogy midôn e re dak ció a múlt év ben színi bí rá -
la tait me gin dí totta, maga is amaz X. et Comp. ál tal
meg rótt ma gasz ta lók so rába tar to zott. Ki ha son lítá
pél dául a kü lön ben je les te het ségû, de még sok ban ki
nem fej lett Lend vay nét1 az igen ne ve ze tes, és a maga
ko rá hoz ritka tü ne mény, Mül ler Sop hie-hoz?2 Hány -
szor van a Raj zo la tok ban klasszi kus, re mek elôadás -
ról, mes teri szí nészrôl, mes teri já ték ról szó? Én em lé -
ke zem oly helyre is, hol a kri ti kus egy elôadás ról azt
ítéli, hogy benne „szí né sze ink csak nem egytôl egyig
re me kel tek”. Klasszi ci tás, mes te ri ség, re mek ség oly
ki fe je zé sek, me lyek kel az ér tel mes mû bíró fel ette tar -
tóz kodva fog min den kor élni. Színi bí rá ló ink ban ezen
ma gasz ta lá sok szinte úgy túl sá gok va lá nak, va la mint
túl sá gok most a Rajz.[ola tok] XIII. szá má ban álló kor -
ho lá sok. Itt is, mint több nyire, kö zé pen van az igaz -
ság, s én ar ról va gyok meggyôzôdve, hogy va la mint
klasszi ci tást ke resni szí né szi elôdá sa ink ban még ko -
rai do log, úgy alap ta lan ál lí tás az is úgy ál ta lá ban,
hogy „szí né sze ink az elôre me néstôl bor zad nak”. […] 

A kri ti ká nak múl ha tat la nul kö te les sége min den kor
a kö rül mé nye ket is fi gye lembe venni. Nem kel lett
volna X. et Comp. úr nak fe led nie, mi ál la pot ban vol -
tak e té len a bu dai szí né szek, mi rész vét mu tat ko zott
irán tok? Se ge del mök semmi sem volt, hall ga tó jok
több  nyire oly ke vés, hogy alig jöt tek be még az elô -
adási költ sé gek is. Pénz beli se ge de lem nem lé té ben
több ha szon ve hetô tag nak el kel lett tá voz nia; az ope -
rák, me lyek ed dig leg jö ve del mezôbbek nek mu tat koz -
tak, egé szen meg szûn tek, mi nek a mû vé szetre nézve
azon ká ros kö vet ke zése lôn, hogy a Bu dán ma radt kis
számú tár sas ág nak je le sebb tag jai kény te le nek vol tak
csak nem min den elôadás ban föl lépni. Az ily gya kori
föl lé pés szük ség kép pen ké szü let len sé get szül, s a
jobb és gon do sabb szí nészt is fe lü le tes ség hez szok -
tatja, ki fá rasztja vég tére a lel ket is, s el olt benne min -
den ked vet és szen ved élyt a ját szás iránt; s ha le het-e
at tól ki elé gítôt várni, ki vált mû vész pá lyán, ki va la mit
kedv és szen ved ély nél kül, mint egy kény te len ûz,
nem szük ség értôknek ma gya ráz nom. Ki el vek sze -
rint bí rál, eze ket nem fogta volna fe ledni, s ér zette
volna, mily mél tat lan és cél nél küli do log a bu dai szí -
nész tár sa sá got ily kö rül mé nyek kö zött is hír lapi fe lü -
le tes kor hol ga tá sok kal zak latni, és tôlök a kö zön sé get
mind in kább ide ge ní teni. […] 

A szí nész nek ál ta lá ban sok kal na gyobb jo gai van -
nak meg kí vánni, hogy kri ti kusa igaz sá gos és do log -
hoz értô, s a felôle írt kri tika ki me rítô le gyen, mint az
író nak. A nyom ta tott könyv ma ra dandó és ki ter je det -
tebb kö zön sége van, a felôle írt bí rá lat nak nem csak
egy sok kal na gyobb kö zön ség el lenôre, ha nem – s
erre fi gyel mez ze nek kri ti ku sa ink! – el lenôre az idô.
Ha az író iránt igaz ság ta la nok a je len kor kri ti ku sai,
igaz sá go sak lesz nek min den bi zonnyal a jö vendô ko -
réi; ha alap ta lan íté le tet mond felôle egyes bí ráló, bí -
rá lata meg cá fol ta tik egy nagy se reg ér tel mes ol vasó

1 Lend vayné Hi va tal Anikó (1814–1891) színésznô. Naivákat és fi a -
tal drámai hôsnôket alakított. 

2 Müller, Sop hie (1803–1830) 1822-tôl ko rai haláláig a Burgt he a ter
ve zetô mûvésznôje. 

Bajza József
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rész vé tele ál tal. A szí nészre nézve min dez nem áll. A
szí nész mûve pil la nat nyi, tü ne dé keny; ma el ra gad
ben nün ket, hol nap már csak em lé ke zet ben él ho má -
lyo san; neki min den dicsôség a je len ben van, s egy ki -
sebb, leg fe lebb egy-két ezer nézôbôl álló körre szo -
rítva. Amit mai elôadása felôl bí rá lója ír, an nak az idô
ép pen nem le het el lenôre, kö zön sége pe dig ha son lít -
ha tat la nul ki sebb, mint a könyv bí rá lat nak, mert azok
kö zül is, kik ma elôadá sát lát ták, há nyan fog nak csak
né hány nap le folyta után is hí ven em lé kezôk ma -
radni. Maga az igaz ság sze re tet pa ran csolja te hát,
hogy a színi bí rá la tok nál fel ette tar tóz ko dók, mél tal -
ma sak és do log hoz értôk le gyünk. […] 

Íté le tem sze rint min ded dig azon a színi bí rá la tok
leg tûr hetôbbek, me lyek szinte a Raj zo la tok ban
Ôszinte test vé rek alá írás sal je len tek meg, de ezek nek
is ke vés hasz nok volt és le he tett. Mi ért? Mert ezek
sem bo csát koz tak a mû vé szet bel se jébe, fi lo zó fi á jába,
s ben nök is ar ról van leg ke ve sebb, ami leg in kább tár -
gyok volt volna, a színi elôadá sok ról: s ezen ke vés is
in kább in di vi du á lis né zet, mint mé lyebb ta nul mány
s el vek kö vet kez mé nye. Leg több ész re vé tel ben nök is
az igaz ga tó sá got és az elôadott szín já té ko kat il leti, s
kár, hogy ezekbe is né mely kor ha mis ta ní tás is csú -
szott, mi lyen a töb bek kö zött pél dául ez: „Hogy mû vé -
szet ér deme on nét mé re tik, amennyire meg kö ze líti
vagy el hagyja az örökké szép ter mé sze tet”; mely Bat -
te aux ko rá ban di va to zott elv rég meg cá folva, s a mû fi -
lo zó fi á ból szá mûzve van. Ha azon ban kel lene lenni
az ed di gi ek hez ha sonló színi bí rá la tok nak – amit én
nem hi szek –, in kább óhaj ta nám ezen ôszinte test vé -
re kéit, mint az X. et Comp. ál tal ír ta kat, vagy a Hon -
mû vész ben, Szem lélôben meg je lenôket; ben nök több
meg gon do lás mu tat ko zott, és job ban tud ták a szí -
nész tár sa ság hely ze tét s kö rül mé nyeit fi gye lembe
venni, mint tár saik. 

Ne gon dol ják azon ban az itt mon dot tak után szí né -
sze ink vagy X. et Comp. úr, mint ha én maga mat a bu -
dai vagy bár mely szí nész tár sa ság ügy véd évé akar nám
tenni. Is me rem én ezen tár sas ág igaz ga tó sá gá nak
fôképp, is me rem az egyes ta gok nak is hi báit és fo -
gyat ko zá sait, va la mint amaz X. et Comp. ál tal szóba
ho zott el bí zott sá got is, s mind azok nak sem védôje,
sem el pa lás to lója nem aka rok lenni. Azon ban sze re -
tem az igaz sá got is, s oly tár sas ág tól, mely ben a leg -
jobb ta gok – se ge de lem hi ány mi att – gyak ran ön aka -
rat jok el len ére, kény te le nek min dent ját szani, és így
nem egy szer kon tár kodni, nem kí vá nan dok cso dá kat,
sem bí rá la ta i mat a mû vé szet leg felsôbb kí vá na ta i hoz
nem sza ban dom, és meg fon to lan dom azt is, hogy
nézôktôl üres szín ház nem nagy ked vet és ösz tönt
nyújt hat a leg buz góbb mû vész nek is. Já ték szí nünk
egész ál la potja, mint most van, sok fo gyat ko zá so kat
mu tat, de meg fogja ne kem en gedni X. et Comp. úr,
hogy azo kon nem egy szerre le het se gélni, s nem is
úgy, ha okok és kö vet kez mé nyek meg fon to lása, is me -
ret, elv és cél nél kül kor ho lást és ma gasz ta lást íro ga -
tunk puszta ha ta lom han gon. S az igaz sá gos meg fog -
ja azt is val lani, hogy szí né sze ink so kat ha lad tak, mi -
óta fôvá ro sunk ban van nak.

Nem lesz tár gyam ha tá rain kí vül, ha szí né sze in ket
ed digi bí rá ló ik kal egybe ha son lí tom. Szí né sze ink elô -
adá sán ke vés vagy ép pen semmi te ó ri ája nem lát szik

a mû vé szet nek; mind az, amit tud nak, prak ti kai tu do -
mány, több nyire kö zép szerû, csak né mely ta gok nál,
ezek nél is némi sze re pek ben, emel ke dik fö lül a kö -
zép szerû sé gen. Kri ti ku sa ink ban prak ti kai tu do mány
semmi sincs, te ó riai ke vés sel több a sem mi nél, s az is
sok rész ben ha mis, vagy pusz tán el ta nult, mely nem
vált má so dik ter mé sze tökké, s végre ez is több nyire
rosszul al kal mazva a kü lö nös ese tekre. Já té ka ik ból és
bí rá la ta ik ból én leg alább az egyik és má sik fél nek
ilyen ké pét von tam ki ma gam nak. Ol vas ván esze rint
a kö zép szerû leg prak ti kus szí nész, a még csak kö zép -
szerû leg sem te o re ti kus bí ráló kri ti káit, nem lesz-e
kény te len sok ész re vé telre, me lyek egyé bi ránt sin cse -
nek ok kal tá mo gatva, de ta lán nem is tá mo gat ha tók,
mo soly gani; nem lesz-e kény te len né mely kor ezt is
mon dani ma gá ban: kri ti ku som itt ta ná csot adott, me -
lyet én gya kor lat ban ki vi he tet len nek ta lál tam ré gen és
sok szor. A do log így áll ván, mit én mos tani kri ti ká -

ink nál igen ter mé sze tes nek ta lá lok, le he tet len, hogy a
bí rá ló nak és bí rá lat nak is a szí nész elôtt hi tele le gyen;
le he tet len, hogy a meg bí rált bí rá ló já nál böl csebb nek
ne higgye ma gát, pe dig a kri tika, mely a je len ben nem
sze rez he tett ma gá nak hi telt, mely el té vesz tette cél ját,
a jö vendôben is örök idôkre ha tás nél kül ma rad. A szí  -
né szeti kri tika nem olyan könnyû do log, mint mi ma -
gya rok vél jük: maga a mû vé szet fi lo zó fi ája ál ta lá ban
igen ne héz tu do mány, s benne, íté le tem sze rint, a
szín mû vé szeté a leg ne he zebb. Én ré szemrôl leg alább
csak mé lyebb ta nu lás után mer ném maga mat va la -
mely szín ház elôadá sa i nak ren des bí rá jává tenni,
pe dig nem tar to zom azok so rába, kik íté le te i ket ki -
mon dani ret teg nek, de igen azo kéba, kik ret teg nek
ha mis tu do mányt ter jesz teni. Mennyi vel cél irá nyo -
sabb volna színi bí rá la ta in kat most még csak egyes
ki tûnôbb szín da ra bok elôadá sa ira szo rí tani, úgy a bí -
ráló – kirôl sze ret ném föl te hetni a do log hoz ér tést –
job ban el ké szül hetne, ké szül ten me hetne szín házba,

Gotthold Ephraim Lessing



512 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

s így ügye seb ben fe dez hetné föl mind a gán cso latra,
mind a di csé retre méltó ol dalt; s az ily szem lé letbôl
tá ma dott bí rá lat nak is az után nem kel lene mind járt
más nap ki nyo mat nia, ha nem csak na pok után, mi -
dôn a bí rá ló nak ideje volt min dent meg fon tolni. Ma -
ga Les sing, ki mély tu do má nyá nál s éles íté le té nél
fogva se be seb ben fog ha tott fel min dent, mint a mi bí -
rá ló ink, így teve, midôn Ham burgi dra ma tur gi áját
meg  kez dette, s csak több nap le fo lyása után bo csátá
közre bí rá la tait, mily si ker rel, tudja és há lá val érzi
egész Né met or szág. 

X. et Comp. úr je lenti azt is a Rajz.[ola tok] XIII. szá -
má ban, hogy kri ti ká i val ezen túl fel hagy, mi nek okául
azt adja, mert a bu dai szí né szek az ô (ál tala csal ha tat -
lan nak vélt) ta ná csait nem kö ve tik. Ez bi zo nyítja,
hogy X. et Comp. úr ön nön cél jait sem érti. A kri ti ká -
nak nem az tiszte fôkép pen, hogy a meg bí rált sze mé -
lye ket té rítse meg, ha nem az, hogy az ol vasó-kö zön sé -
get ok tassa. Tu dom ta paszt alás ból, hogy meg bí rált író
vagy mû vész rend sze rint nem hi szen kri ti ku sá nak,
már csak egy kis ma kacs ság ból sem, s ha van olyan is,
ki haj landó hinni, s az ál tala jók nak tar tott ész re vé te -
le ket el fo gadni, az csak a rit kább tü ne mé nyek közé
szá mí tandó. De kri ti kát azért ír nunk kell még ak kor
is, ha si ke rét a meg bí rált sze mé lye ken nem ta pasz tal -
juk, mert ha ezen kri tika való tu do mányt hir det, bi zo -
nyo san nem fog si ker nél kül ma radni az ol va sók kö -
zött. Én azon ban ör ven dek, ha X. et Comp. úr kri ti ká -
i val fel hagy, nem az ál tala em lí tett ok ból, mert az nem
ok, ha nem azért, mert ed digi bí rá la ta i ból ítél vén, nem
lá tok benne ele gendô ké szült sé get és tu do mányt,
több ol dalú íz lést és íté le tet, hogy színi elôadást ha -
szon nal bí rál has son. Azon cél ját pe dig, mely sze rint
ez után nem az elôadott szín dara bo kat bí rá landja,
még in kább el hi bá zott nak tar tom, mint színi bí rá la -
tait is. Amott X. et Comp. úr semmi tu do mányt sem
ter jesz tett, itt pe dig, mint az ed dig lá tot tak már is bi zo -
nyít ják, ha mi sat fog ter jesz teni.

Én te hát az itt rö vi den ér dek let tek után – mert e
tárgy ról so kat le hetne be szél nem – arra kér ném bí rá -
ló in kat, szûn je nek meg oly kri ti kát írni, mint az ed di -
giek, me lyek nek semmi okos célja nem le het, mely
csak ide ge níti a kü lön ben sem na gyon buzgó kö zön -
sé get, anél kül, hogy más részrôl ma gá nak a mû vé -
szet nek is hasz nálna. Ha pe dig bí rálni csak ugyan
meg nem szûn het nek, te gyék a mû vé szet fi lo zó fi á ját
ál ta lá ban, a szín mû vé sze tét pe dig kü lö nös ben ta nu lá -
suk tár gyává; oly író kat, kik a mû vé szet e ne mé ben
mé lyeb ben ha tot tak, mint pél dául Go ethe vagy En -
gel3, vagy az ál ta lok is gyak ran idéz ge tett Schle gel
Wil helm4, ne csak ol vas sa nak, ha nem ügye kez ze nek
ke resz tül hatni, ak kor fog ják látni ezen mû vé szet fej -
szé dítô mély sé geit, ne héz ta nul ha tá sát; ak kor mind
ér tel me seb ben, mind igaz sá go sab ban fog nak szólni a
tárgy hoz, s nem fe le dik azt se, hogy a ma gyar szí nész
ed dig egé szen ter mé szet fia, mes te rek és nagy pél dá -
nyok nél kül, s hogy nem sza bad s nem kell azon ma -
gas mér ték hez mérni, mely hez egy Ess lair5 vagy Sey -
del mann6, Schro e der7 és Ans chütz8 mé ret nek. 

3 En gel, Jo hann Ja kob (1741–1802) német író, esztéta. A ber lini fel -
világo so dás je lentôs kép vi selôje. Víg já té kait Les sing nyo mán írta. 

4 Schle gel, Au gust Wil helm (1767–1845) német kri ti kus, esztéta,
mûfordító. A ro man tika elméleti elôkészítôje. 

5 Ess lair, Fer di nand (1772–1840) német színész. 1795-ben kezdte
pá lyáját. A XIX. század elsô felének leg je lentôsebb mûvésze,
különösen Sha kes pe are- és Schil ler-hôsöket formált meg nagy si -
ker rel.

6 Sey del mann, Karl (1795–1843) német színmûvész. A tu da tos szí -
nész típusa; sze re peit gon dos ta nulmányok nyomán építette fel,
s írásban is ki dol gozta. 

7 Schröder, Fri ed rich Lud wig (1744–1816) né met szí nész, szín ház -
igaz gató. A XVIII. szá zad ki emel kedô alakja, a ter mé sze tes já ték -
mo dor meg ho no sí tója. Sha kes pe are mû veit ô ter jesz tette el a né -
met szín pa don. 

8 Anschütz, He in rich (1785–1865) osztrák színész, az 1840-es évek -
ben ki dol go zott beszédtech nikájával és árnyalt játékával ki emel -
ke dett a Burgt he a ter tag jai közül. 

Má csai Pál

Utó szó
ajza” nem csak a kis föld alatti meg ál lója, ahol
lesz áll tam na ponta, gim ná zi umba me net. (Ta -

ní tás után nem vol tam ké sés ben, nem száll tam fel,
gya lo golni sze ret tem a „Nép köz tár sas ág”-on.) Tud -
tam szín házi mû kö dé sérôl, tud tam ho má lyo san, hogy
az elsô ma gyar szí né szi egye sü let hez is köze volt, de
elôször ol va sok Bajza-szö ve get. Szé gyen. 

Cikke pa zar. Dü hös. Egy kri ti kus bosszantja, és ál -
ta lá ban a szí nik ri tika ní vója. Szen ved élyét ér vek ren -
de zik, ér vei szi lár dak. El vei van nak. El vei is szi lár dak.
Ez a cikk: pom pás kri tika. A kri tika kri ti kája. Szem é -
lyes is, szi gorú is, meg értô, ki te kintô, elemzô is,

tárgy  is me ret, hely zet is me ret van benne, em ber szaga,
él mény szaga, élet szaga van. Prob lé mái lé nye giek. Ez
az írás biz to san vissza ha tott a ko rára. 

A ma gyar szín házi kul túra elsô, rit kás lé pé sei ide -
jén szü le tett szö veg ter mé sze te sen sok pon ton nem
ér vé nyes a je lenre. Ahol még is, ott na gyon. Kom men -
tá tor ként te hát az a fe la da tom, hogy a mai ma gyar szí -
nik ri ti ká ról ír jak. Nem könnyû, mert nem va gyok dü -
hös. Tu dom, mi lyen ne héz egy sze re pet leg alább tisz -
tes sé ge sen meg csi nálni, tu dom, mi lyen fá rasztó egy
elôadást tisz tes sé ge sen össze rakni, tu dom, mi lyen
bo nyo lult egy szín há zat leg alább el fo gad ha tóan ki ta -

„B
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lálni és élet ben tar tani. Te hát el tu dom kép zelni, mi -
lyen le het szí nik ri ti kát írni. Mi ért lenne könnyebb?
A leg össze tet tebb mû vé szeti je len ségrôl, kis vagy köz e -
pes for má ban, ép po lyan össze tet ten írni, mint maga a
je len ség. A mu landó szín házi ese ményt meg ér teni,
meg ra gadni és rög zí teni, lát tatni, ele mezni, össze füg -
gé sekbe he lyezni, az össze füg gé se ket ész re venni, az
össze füg gé sekrôl egy ál ta lán tudni, a be nyo mást a te ó -
ri áig ve zetni vagy for dítva: és min debbôl mû al ko tást
lét re hozni, az az meg írni, meg írni, meg írni! A kri tika
iro da lom, nem szá mít ott semmi, csak a te het ség. 

Nem va gyok dü hös, ha va laki te het ség te len. Meg ér -
tem, együtt ér zek. Csak ne ír jon kri ti kát. Ír jon mást.
Vagy ne ír jon sem mit. Ha még is ír, ak kor va gyok dü -
hös. De in kább két ség be e sett, gyû löl ködô, ku sza, te -
hát va cak, nívó alatti. Olyan, mint a rossz kri tika. Ez
per sze maga „a kér dés”. Mi ért je le nik meg, aki nek és
ami nek nem lenne sza bad? Ha az os toba kri tika meg -
je len het, ak kor meg je le nik. Kri ti kánk olyan, ami lyet
meg ér dem lünk. Ami lye nek va gyunk. A saj tónk, az ol -
va só ink, a kö zön sé günk, a szín há zunk. En ge dik a
szer kesztôk, a többi kri ti ku sok. Mi is en ged jük, a kri -
tika al anyai. Ki törôdik az zal, hogy a kri ti kus hol
szerzi az el mé leti tu dá sát? Hol a ta pasz ta la tát? Is me -
ri-e egy ál ta lán a szín házi al ko tás fo lya ma tát? Is meri-e
a vi lág szín há zat? Ta nul-e írni? Van-e szer kesztôje?
Van-e bár mi lyen kont rollja? Védi-e a szak mát a di let -

tán sok tól a kri ti ku sok céhe? Vagy hagy juk mû ködni –
min den ki, kol lé gák, ál do za tok?  

Van itt egyéb ként va lami vi gasz taló is. Ab ban, hogy a
kri ti ka í rásra is szü letni kell, és tel jes, szor gos éle tet kell
szánni rá. Az a vi gasz taló, hogy végsô so ron a kri tika is
a szerzôrôl szól. Mint a vers vagy a nagy re gény. Nem
baj, hogy csak kri ti kák ma rad nak utá nunk, le fûzve va -
la mi lyen könyv tár ban. A kri ti ká nak, nagy szó rás ban,
igaza szo kott lenni. Nincs olyan, hogy va lami tar tó san
fon to sat egy-két os toba kri tika mi att alul ér té kel a szín -
házi em lé ke zet, vagy hogy a si lányra né hány di csérô
cikk mi att szé pen em lé ke zünk. Az vi szont van, hogy a
kri ti kus ní vója két száz év után is süt a szö vegbôl. Aki
gyenge, le fûzve is gyenge ma rad. Aki jó, az meg jó.

Hogy mitôl jó a jó? At tól, hogy olyan, mint a Bajza
szö vege. Hogy te het sé ges. És, ol vas suk el a szö ve get
fi gyel me sen: er köl csös. A kri ti ka í rás mo rá lis tett.
Van, ami kor a te het sé ges kri ti ka szö veg is ér vény te len.
A kri ti kus al anya élô em ber. Mint az or vos al anya.
Egy szerû sít sünk, mond juk, hogy a fel adat a di ag nó zis
fel ál lí tása. Nos, le het pél dául ezt mon dani: „Asszo -
nyom, fog lal jon he lyet. Ki vizs gál tuk, a di ag nó zis: tu -
mor. Meg fog juk ope rálni. Nincs egye dül, se gí tünk.”
És le het azt mon dani: „Hát, vén kurva, ne vegy él új
mell tar tót.” Min dig lesz, aki az utób bin rö hög. Min -
den ki ben van egy kár ör vendô, al jas én. Ben nem is.
Nem sze re tem, rá szá mí ta nak. 
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1.
Az opera fel for gató mû faj, még pe dig elsô sor ban

nem té mái ré vén, ha nem azál tal, hogy éne kel nek és
ze nél nek benne, ami fej lett ko runk ban el eve ta bu sítva
van. A köz élet ben nem olyan egy szerû éne kelni anél -
kül, hogy az em bert rög tön be ne kaszt liz nák, és olyan
in téz ménybe szál lí ta nák, ahol majd ki gyó gyít ják ba já -
ból. Az ope rá ban éne kel nek – ez a pri ori így van. Az
egész va lami na gyon lé nye ges do logra em lé kez tet,
tud ni il lik arra, hogy ész és szív össze függ egy más sal,
és arra, hogy a való sá got az éssze rûn túl ke res sük.
A mind nyá jun kat érintô fon tos kér dé se ket csak így vi -
tat hat juk meg: ha igyek szünk ezt az egé szet a maga
tel jes sé gé ben fel fogni. Az ál ta lá nos össze füg gé sek nél -
kül sem mi lyen rész té mát nem ért he tünk meg; és eh -
hez ki váló is kola az opera.

2.
Sze rin tem bûn a szín pad dal vissza élni, hi szen a

szín ház ôs régi múltra te kint vissza. Lé nye ges sze re pet
ját szott ci vi li zá ci ónk ki a la ku lá sá ban csa kúgy, mint ké -
sôbb az elsô, a gö rög vi rág kor meg szü le té sé nél. A sza -
bad pol gá ro kat egy sze rûen kö te lez ték szín házba já -
rásra, ami annyit je len tett, hogy né há nyan az ép pen
ak kor élô kor tár sak kö zül mond tak va la mit a töb bi ek -
nek, utána pe dig kö zö sen meg vi tat ták a lé nye ges kér -
dé se ket; a Per zsákban pél dául azt, hogy mi kép pen vi -
szo nyul nak a há bo rú hoz. Ez elô fel té tele volt az adott
tár sa da lom, a min den kori po lisz fel vi rág zá sá nak és
fenn ma ra dá sá nak. Ezért tar tom bûn nek, ha va la kik
csak ki áll nak a szín padra, és ott el da no lász gat nak, el -
sza kadva, füg get le nítve ma gu kat a zene szerzô üze ne -
té tôl, a da rab ban fel hangzó te ma ti ká tól. Az, ami ilyen -
kor végbe megy, vé le mé nyem sze rint por nog rá fia. Az
én sze mem ben ugyan is a por nog rá fia egé szen egy -
szerû do log: az em be rek fog nak egy rész le tet, pél dául
a sze xu a li tást, és el vá laszt ják az egész tôl. Ez tör té nik
olyan kor is, ami kor az opera hang je gyeit vá laszt ják el
az egész tôl, és már csak az szá mít, mi lyen per fek tül
énekli va laki a ma gas cét. A kö zön ség már csak ezért
jár ope rába: hogy bra vót ki ált son, vagy hogy ki fü tyülje
az éne kest. Szá momra ez vo ká lis por nog rá fia, és ese -
tünk ben, ami kor öt perc cel va gyunk a hu szon ne gye dik
óra elôtt, lét kér dés, ezért is be szé lek bûn rôl. A szín ház
és az opera tud ni il lik arra való, hogy kor ri gálja a tár sa -
dal mat; mind kettô em ber- és ér ték képzô in téz mény.
Csupa jó, szá munkra fon tos üze ne tet hor dozó da rab -
ról van szó. Én még egyet len iga zán rossz da rab bal
sem ta lál koz tam; csak rossz elô adá so kat is me rek.

3.
A szín ház cso dá la tos do log, mert életre kelt, éle tet

tá maszt fel. Egy-egy régi da rab ról, amely ezer éve áll a
köny ves pol con, azt se tud juk, él-e vagy már ha lott. Ott
áll mint csont váz, és ek kor jön egy em ber, aki ki ve szi,
és a da rab már ol va sás köz ben meg te lik élet tel, már -
mint az il letô em ber kép ze le té ben. Hi szen a szín ház
úgy szü le tik meg, hogy né hány em ber el ol vas, majd el -
ját szik egy da ra bot, és köz ben életre kelti. De mit je -
lent ez? Mi vel kel tik életre? Nos: a tu laj don éle tük kel.
Szín ház ak kor szü le tik, ha mi, akik ép pen most élünk
ezen a föl dön – má sok nem jö het nek szóba –, köl csö n -
ad juk egy-egy da rab nak a ma gunk éle tét. Ha egy
mû vész, egy éne kes az éle tét bo csátja a fi gura ren del -
ke zé sére, ének lés köz ben bele adja ta pasz ta la tait, szo -
ron gá sait, re mé nyeit. Ily mó don lép be a já tékba ön  -
mû kö dôen, fel tar tóz tat ha tat la nul a je len. Ezért vo nat -
ko zik a szín ház min dig a je lenre. Szín ház nem ak kor
szü le tik, ha a szö ve get ájult hó do lat tal betû hí ven re -
konst ru ál juk, noha egye sek ép pen ezt ne ve zik werk -
t reu, a mû höz hû sé ges tol má cso lás nak. Ez res ta u rá lás,
ez nek ro fí lia. És öt ven év múlva má sok él nek majd, és
ôk más fajta élet tel, más fajta él mé nya nyag gal, más fajta
ér zelmi ké pes sé gek kel stb. lel ke sí tik át ugya nezt a da -
ra bot. Gyö nyörû di a lek tika ez. Ezért a pri ori kép te len -
ség, ha va laki azt ál lítja: a da rab ak kor va ló sul meg a
leg tö ké le te seb ben, ha úgy visszük színre, ahogy az ôs -
be mu ta tón ját szot ták. És tény leg lé tez nek kri ti ku sok,
akik eb ben hisz nek, és ezt sze ret nék.

4.
Az ön ál lóan gon dol kodó és érzô em ber az én sze -

mem ben po li ti kum. Bár mi lyen jö vô beli ter ve ink van -
nak, hasz nál nunk kell kép ze le tün ket és gon dol ko dási
po ten ci á lun kat. Ezért a mai szín ház nak olyan struk tú -
rára van szük sége, amely nem tel jes és be fe je zett ön -
ma gá ban, mint az ins tant le ves por, ame lyet a csé szébe
szó rok, el ke ve rek egy kis víz zel, és az tán meg iszom.
Az ilyen le ves át fo lyik raj tam, semmi sem ta pad meg
be lôle. Disz kon ti nu i tást kell te rem te nem, mint egy rá -
kény sze rítve a né zôt, hogy maga rak jon össze va la mit.
És ha ez után si ke rül az egé szet meg ér teni, úgy ez a
nézô tel je sít mé nyé nek is kö szön hetô. Szá momra ez a
leg fon to sabb, mert ilyen kor a meg fe le lôen struk tu rált

Pe ter Kon witschny

Ele ven vagy holt szín ház

*A 2006-os Mis kolci Nem zet közi Opera fesz ti vá lon, amelyre a szö -
veg ké szült, a szerzô be teg sége mi att nem le he tett je len, de fon tos -
nak tartja, hogy el jus son a ma gyar ol va sók hoz. (A Szerk.)
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szín ház meg ta nít ben nün ket, hogy
sa ját fan tá zi án kat, gon do la ta in kat,
sze re tet kész sé gün ket, sôt akár a
gyû  lö le tün ket is, egy szó val le he tô -
sé ge ink tel jes tá rát latba vetve mi -
kép pen bán junk a ma gunk komp -
lex és komp li kált való sá gá val. És
ha ne tán va lami ide gen sze rût lá -
tunk, nem tart olyan soká, amíg
fel  fog juk.

5.
Tör té net fi lo zó fiai té zi se iben Wal  -

ter Ben ja min azt mondja: a tör té -
nel met visszá já ról kell ke félni. Ed -
dig a tör té nel met nagy részt olya -
nok ír ták, akik túl él ték az adott
há bo rút – vagy is a gyôz te sek. Ez
iga zán egy szerû. És ôket nem túl -
sá go san ér de kelte, hogy a tör té nel -
met az ál do za tok szem szö gé bôl
ír ják meg. Wal ter Ben ja min, aki
ké sôbb maga is „el tá vo lo dott”, fel  -
hívja a fi gyel met: az a fon tos, hogy

a tör té nel met és az egyes tör té ne -
te ket az ál do za tok szem szö gé bôl
ír juk meg. Wag ner, Verdi és Mo -
zart min dig az ál do za tok ol da lán
áll nak!

6.
Sze gôd jék a szín ház a fel vi lá go sí -

tás szol gá la tába? Ez csak ter mé sze -
tes! Az én sze mem ben az is aszo ci -
á lis, ha ezt az esélyt el sza laszt juk,
ha szín há zunkra nem bí zunk töb -
bé fon tos üze ne tet, ha nem hagy -
juk, hogy szó ra koz ta tó i parrá pi a co -
sít sa nak min ket. Ilyen kor a szín -

ház el veszti hi te les sé -
gét, és a ki ál tás is csak
for ma li tás lesz.

Ve gyük pél dául a
Par si falban a Grál-lo va -

go kat, te hát azt a tév hi tet, hogy a
férfi csak ak kor al kot hat ezen a
boly gón va lami meg ha tá ro zóan
fon to sat, ha a nôk tôl meg tar tóz tatja
ma gát. A kö vet ke zôk ben azt kell
meg mu tat nom, mi ért szen ved nek,
mi tôl es nek két ségbe ezek a fér fiak.

A Grál-lo va gok ze né jét a leg mé -
lyebb két ség be e sés járja át, amit
egyéb ként Le vine és Ka ra jan fel vé -
te lein nem érez tem, mert mind -
kettô egy órá val to vább tart, mint a
Bo u lez-féle. Ugyan az az opera,
csak ép pen hosszabb egy órá val!

Ilyen kor a hang zás egy szer csak
döntô szem ponttá lép elô – ami
az én fel fo gá som sze rint por nog rá -
fia. Érezni kell a gesz tust, ame lyet
Wag  ner e fér fi akra ru há zott, hogy
tud ni il lik té vesz mé jük zsá kut cába
so dorta ôket, ahon nan többé nem
tud ják ki ve re kedni ma gu kat. Ezek
a fér fiak né hány he ten ként ki nyit -
ják a szent ség tar tót. Hogy mi ért?
Mert ab ban van a po hár, a ke hely –
a Grál. De ere jük újra meg újra el -
fogy, és a vé gén egyi kük nek, a ki -
rály nak kell ki nyit nia az erek lye tar -
tót. Az tán odáig fa jul a hely zet,
hogy a ki rály sem haj landó erre,
mert ez zel csak meg hosszab bítja
szen ve dé seit; in kább meg hal. A kér  -
dés: tu laj don kép pen mi tör té nik
itt? A ki rály ki nyitja a szek rény két,
a zene döb be ne tes erôre kap, a fér -
fiak csak né zik a kely het, az tán a ki -
rály vissza te szi, be csukja az erek -
lye tar tót, és a lo va gok né hány hé tig
is mét ki tart hat nak. Iga zán üd vös
lenne meg ér teni, mire megy ki ez a
já ték, ahe lyett hogy csak az itt va ló -
ban fan tasz ti kus ze nét él vez nénk.
Itt tud ni il lik a kö vet kezô tör té nik:
ezek a fér fiak el foj tot tak ma guk ban
va la mit, ne ve ze te sen a má sik pó -
lus, értsd: a nô utáni vá gyat. Ki ta lál -
tak ma guk nak egy ide o ló giát: a nô
rossz do log, a tes tet el kell nyomni
stb. Ugyan ak kor azon ban ri tu á lé -
juk ban meg ôriz tek egy sze mer nyit

Stella Doufexis (Dorabella), Johannes Chum
(Ferrando), Michael Nagy (Guglielmo) és Maria
Bengtsson (Fiordiligi) Konwitschny Così fan 
tutte-rendezésében (Komische Oper, Berlin) 

Konwitschny-rendezés: 
Aeneas Karthagóban (Stuttgart) 
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eb bôl a vágy ból, lé vén a ke hely a
meg ter mé ke nyülô anyaöl szim bó -
luma. Ami kor ezt fel is mer tem, már
azt is tud tam, hogy ná lam nem
lesz erek lye tartó, ame lyet ki le het
nyitni, és amely ben a ser leg áll; a
Szû za nyá nak öl tö zött Kundry ba -
bo  názta meg va la mennyi ü ket, a
ne mi sé gé tôl per ver zül meg fosz tott
nôi meg mentô. Am for tas ki rály
egy el szá radt fát nyi tott meg, a nô
pe dig egy ele ven ga lamb tár sas ágá -
ban vo nult át a szín pa don. Az alsó
szin ten szo rongó Grál-lo va gok nem
pil lant hat ták meg, csak a ki rály le -
he tett oda fenn; a lo va gok pe dig
eszü ket vesz tett, meg szál lott nyo  -
mo rul tak ként sza lad gál tak alant,
mi köz ben a felsô szin ten a nô to va -

lej tett. E tör té nés, e kép se gít sé gé -
vel Wag ner üze nete ért he tôvé vált.
Ugyan ak kor lé nye ges nek tar tom,
hogy ne ítél kez zünk; ne mond juk,
hogy ezek itt rossz em be rek, akik -
nek el kell tûn niük a vi lág ról –
nem: té bo lyuk kal, té ve dé sük kel
együtt kell meg ér te nünk ôket, ak -
kor ta lán egy lé pés sel elôbbre jut -
ha tunk. Eb ben az ér te lem ben függ
össze az opera a fel vi lá go sí tás sal.

7.
Ez ok ból a szín há zak be zá rása

na gyon vesz élyes moz za nata kul tu -
rá lis éle tünk nek. A hely zet az, hogy
nem a mo zi ban, még ke vésbé a
tele ví zi ó ban vagy akár ol va sás köz -
ben, ha nem csak is a szín ház ban ta -
nul hat juk meg, ho gyan kom mu ni -

kál ha tunk el ide ge ne dés tôl men te -
sen – eb ben az in téz mény ben, ahol
elô adók és né zôk egya ránt je len
van nak, ahol a fo lya ma to kat nem a
tech nika se gít sé gé vel il lesz tik ösz -
sze, ahol ôs idôk óta naiv csoda -
szerû ség gel tör tén nek a dol gok.
Ha szín ház ban va gyunk, és va lami
gik szer csú szik be, ez jó vá te he tet -
len, de még is egyedi, semmi más -
sal össze nem té veszt hetô. Ép pen
ez a do log lé nyege. Ezért kell min -
dent el kö vet nünk, hogy akár még a
legp ro vin ci á li sabb szín ház is fenn -
ma rad jon.       

For dí totta: Szán tó Ju dit

Elsô opera él mé nyeim a frank furti
Gi e len–Ze he lein-kor szak elôadá sa i -
hoz kötôdnek. Ne u en fels és Berg -
haus ren de zé sei le bi lin csel tek,
min de ne kelôtt azon ban a nézôtér
fe  szült ség gel tel jes, elu ta sí tás és
lel ke se dés kö zött in ga dozó lég kö -
ré nek volt kö szön hetô, hogy az
Ope rát ele ven és erôs emo ci o ná lis
töl tetû haj lék ként is mer tem meg.
Csak késôbb esz mél tem rá, hogy
merô vé let len ségbôl a ra di ká lis ze -
nés szín ház meg szü le té sé nél vol -
tam je len. Most új ból fel hang zik a
kö ve te lés, mi sze rint a fi a tal kö zön -
ség nek „ön ma gá ban”, in terp re tá -
ciós túl zá sok nél kül kell meg is -

mer ked nie az ope rá val. Ez azon -
ban té vút.

Opera „ön ma gá ban” nem lé te zik
sem szín pa di lag, sem ze ne i leg. Lé -
te zik holt anyag, amely szub jek tí -
ven életre kelt hetô. Werkt reue sem
lé te zik, hat árok sem lé tez nek, leg -
föl jebb a köz re mû ködôk (ren de -
zô/kar mes ter/éne ke sek) ké pes sé -
geibôl nem futja rá, hogy a da rab
tit ká ból és éle te re jébôl va la mit át -
ad ja nak. A leg több opera cse lek mé -
nye „ön ma gá ban” iz gal mas, bru tá -
lis és sok koló. Az in terp re tá lás ha -
tá ra i ról te hát fö lös le ges vi tat kozni,
ha csak azt nem ál lít juk, hogy a
nézôszámra való te kin tet tel a ren -

dezôknek meg kell sze lí dí te niük a
da ra bok vi ru lens rob ba nó e re jét.   

Én az úgy ne ve zett ren dezôi szín -
ház prob lé má ját egé szen más szin -
ten élem meg. A re per toár örök-
ké egy forma klasszi ku sait rendre
agyon nyúz zák. A dara bo kat túl
gyak ran vi szik színre, mi ál tal fel is -
mer hetôvé vál nak a ren dezôi meg -
kö ze lí tés ha son ló sá gai. A ren dezôi
szín ház re ceptje újra meg újra be -
vá lik: ve gyünk egy régi da ra bot, ad -
junk hozzá új szerû lá tás mó dot, és
lét re jön az a pi kán san csik landó
ha tás, ame lyet a ha lott nak hitt em -
ber kelt, ha egy szer csak fel áll és
járni kezd.

Claus Guth

Ta nul junk meg 
cso dál kozni

kon zer va tív óhaj, amely az ope ra ren de zést a mû höz való hû ség hez, a Werkt re u é hoz kötné, té vútra
visz. Az in terp re tá ci ó ban nin cse nek hat árok – csak az in terp re tá lók ké pes sé gei egyenlôtle nek. 

Ezt ál lítja Claus Guth, az 1964-ben szü le tett ren dezô, aki a Bay re uthi Ün nepi Já té ko kon A bolygó hol lan dit
vitte színre, és a 2006-os Salz burgi Ün nepi Já té ko kon Mo zart Fi ga ró já val, va la mint a Zaïde/Adama-pro jekt -
tel volt je len.

A
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Én ma gam is el len té tes ha tá sok közt in ga do zom.
En gem is lel ke sít a fel adat, hogy az is mert nek té te le -
zett anya gok ban soha nem sej tett tek to ni kus ré te ge ket
tár jak fel. A szín padi ese mé nyek ré vén friss lég áram -
lat járja át az ál landó per me te zéstôl el du gult hal ló já ra -
ta in kat: nem csak a szem, de a fül is ki nyí lik. Ez az „au -
di tív rob ba nás” gyak ran csak úgy jön létre, ha az adott
zene fel színi tar tal má tól ma xi má li san el tá vo lo dunk.
A Fi ga ró ban pél dául a kó rus be vo nu lá sá nak nagy sza -
bású mu zsi kája meg rázó ta nul mánnyá vál hat egy pár
ma gá nyos sá gá ról – és még is… ezek a vi zu á lis amp li tú -
dó in ga do zá sok, ame lyek min dig a rög zí tett ze nei for -
má hoz való vi szo nyuk ban nyil vá nul nak meg, ön ma -
guk ban nem elég sé ge sek ah hoz, hogy a ze nés szín há -
zat a je len ki fe je zési for má ja ként le gi ti mál ják.

Ha a ren dezôi szín ház min dig ugyan azok hoz a tár -
gyak hoz súr ló dik, úgy fenn áll a ve szély, hogy ho va to -
vább el nyûvôdik, és ön maga kli sé jévé vá lik. Ép pen
Wag ner rel kap cso lat ban érzi ma gát a ren dezô mind in -
kább olyan sark ku ta tó nak, aki már nem ta lál he lyet
a jég ben, ahová le szúr hatná a zász la ját. Hi ába gya nít -
juk azon ban, hogy a ren dezôi szín ház mód sze reibôl
elôbb-utóbb ki fogy a szufla – ha lá lo san vesz élyes
len ne, ha ebbôl a pers pek tí vá ból ha mis kö vet kez te té -
se ket von nánk le. Visszaút nem lé te zik – a csa lóka
idill nek már senki sem hinne, és semmi ér telme, hogy

„a zene ál tal ki tû zött” ál lí tó la gos hat árok kal bir kóz zunk.
Hogy vissza ta lál jak a frank furti ôs-ze nésszín ház ban

fel gyor sult szív do bo gá som hoz, ku ta tá sa i mat két irány -
ban foly ta tom. Elôször is arra tö rek szem, hogy kér dé -
sessé te gyem azt, ami ál lí tó lag érint he tet len: tud ni il lik
a ze nei mû egy sé gét. Ez pél dául az zal jár, hogy egy tör -
té nelmi ope rai al ko tást ki sza ba dít sak ere deti össze füg -
gé sei kö zül, és má sutt hor go nyoz zak le. A bá zeli szín -
ház ban (A lát ha tat lan or szág, Henry Pur cell és Hel mut
Oeh ring ze né jé vel), a mi nap pe dig a Salz burgi Ün nepi
Já té ko kon (a Mo zart és Chaya Czer no win ze né jé vel ké -
szült Zaïde/Ada má ban) meg kí sé rel tem, hogy egy kor -
társ zene szerzôvel együtt mû ködve már a zene szint jén
is fe szült sé get te remt sek egy tör té nelmi al ko tás ban.
A ren dezô, a ter vezô és a zene szerzô az elsô lé péstôl
kezdve kö zö sen ter ve zik meg a ze nei vi lá gok össze üt -
kö zé sét vagy egy másba fo nó dá sát. Ilyen kor a leg fel -
tûnôbb fej le mény az az új szerû hal ló szervi él mény
lesz, ame lyet ép pen ezek a kont rasz tok hív nak elô
kény sze rítô erôvel, és amely egya ránt gaz da gítja a tör -
té nelmi, va la mint a kor társi ze nét. Im már nem a ren -
dezô vi zu á lis in terp re tá ci ója vá lik köz ponti él ménnyé,
ha nem azok a fel is me ré sek és rob ba ná sok, me lyek az
idôbeli ug rá sok kö vet kez té ben a kö zön ség tu da tá ban
jön nek létre. Ezek ben a pro jek tek ben si ke rült fel fe dez -
nem a szín házba já rás ere deti fo gal má nak csí rá ját:
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a cso dál ko zás fo gal mát, ab ban az ér te lem ben, aho -
gyan egy má sik vi lág gal való ta lál ko zás nak örü lünk. Itt
ugyan is már nem a ma dívó, szín te len-szag ta lan re -
per to á rél ményrôl van szó („Na lás suk, ho gyan ad ják
ma a da ra bot”), ha nem olyan él ményrôl, amely nek
semmi köze a be gya ko rolt re cep ciós ri tu á lé hoz.

Fur csa mó don eb ben a ku ta tás ban ép pen a ki adók
akar nak kor lá tozni. Ami kor Mün chen ben nem ré gi -
ben egy ope rettpro jektre ké szül tem, rend kí vül ag -
resszí ven til tot ták meg, hogy egyes ze ne szá mo kat fel -
hasz nál jak anél kül, hogy az egész ope ret tet elôad nám.
Sze rin tem el ké pesztô, hogy ép pen e mû faj amúgy is
kér dé ses élet ben ma ra dási esé lyeit így el ba ri ká doz zák.  

A má sik út sze rin tem ab ban áll, hogy az ed di gi nél
me ré szeb ben vi gyünk színre új al ko tá so kat. Ha azt
akar juk, hogy az ilyen mû vek kö rül szen ved élyes és
ter mé keny vita bon ta koz zék ki, lé nye ge sen gyak rab -
ban kell ôsbe mu ta tó kat tar tani. A kor társi és a tör té -
nelmi da ra bok elôadá sá nak kont rasztja ma nap ság
meg le hetôsen gro teszk; az opera tör té ne té ben ez a vi -
szony még soha nem volt ilyen arány ta lan. A ze nés
szín házra jel lemzô „mul ti me di a li tást”, amely zene,
szó és kép egy másba il lesz ke dé sébôl fa kad, par la gon
he ver te tik, ho lott egy mul ti me di á lis kor szak mo dern
ki fe je zési for má jává vál hatna.

A pró zai szín ház si ke re sen ol dotta meg, hogy a telt

há zak elôtt zajló ôsbe mu ta tók is mét az ér deklôdés kö -
zép pont jába ke rül je nek. Jó ma gam ezért tar tom a szín -
házi évad csúcs pont já nak a mün cheni Kam mers pi ele
Drá ma í rói Nap jait. Itt há rom na pon át szá mos olyan
ôsbe mu ta tót tar ta nak, me lyek szín padi elôadá sát rö vid
idôn be lül, a leg egy sze rûbb esz kö zök kel hoz ták tetô
alá. Az ered mé nyek bá mu la to sak, és köz vet le nül
szembe sí tik a nézôt a leg ma ibb je len nel.

Az opera üzem per sze ne héz ke sebb, de ta lán nem
ár tana, ha a zene szerzôk és az opera há zak na gyobb
ér deklôdést tanú sí ta ná nak a „váz la tok” iránt, és az új
for mák ke re sé sé hez meg nyer nék szö vet sé ges nek a né -
zô ket is. Az éva don ként leg föl jebb egy szem alibi ôsbe -
mu   tató óva tos életre pum pá lása nem gyôzi meg kény   -
sze rítô erôvel a nyil vá nos sá got ar ról, hogy az ope rát a
je len mû fa já nak te kintse. Nosz tal gi ku san ol va som az
opera tör té ne té ben, hogy a min den kori zene szerzôi
stí lu sok párt hí vei mi lyen el ke se re det ten csa táz  tak egy -
más sal. Az ope rá hoz való egész vi szo nyunk, va la mint
a ren dezôi szín ház kö rül dúló ak tu á lis vita a ha gya téki
gond no kok ádáz és meg cson to so dott dis pu tá jára em -
lé kez tet. 

Die Zeit, 2006. ok tó ber 26.

For dí totta: Szán tó Ju dit
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Claus Guth
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(Salzburg) 
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A pá ri zsi Nem zeti Opera és a bar ce lo nai Gran Te -
atro del Li ceu kö zös pro duk ci ó já nak elsô ré sze in kább
csak fel ve ze tés, han gu lat te rem tés, elôjá ték. A cse lek -
mény: a férfi, vágy tól ûzve, kö veti az erdôbe Zef kát, a
caf kát. (Par don.) Ott hagyja csa lád ját, szülôföld jét,
min dent fel ál doz a gyö nyörû, könnyû vérû ci gány  lá -
nyért és kö zös kis gye re kü kért. Az ere deti mû vet – a
Zá pis ník Zmi ze lého címû, hu szon két dal ból álló cik -
lust – öt hangra és egy szál zon go rára kom po nálta a
cseh zene szerzô 1921-ben. Pá rizs ban most át hang -

sze relte a zene kart ve zénylô Gus tav Kuhn, hogy a szé -
le sebb és vas ta gabb hang zás job ban il lesz ked jék az
Egy el tûnt nap lója fo lyo má nya ként meg szó laló Kék sza -
kál lú hoz. Janáček mûve – kí sérje bár egyet len zon -
gora vagy nagy zene kar – a te nor szó lamú fôsze replô,
Ja nik egy szem élyes zene(mono)drá mája. A férfi tör té -
nete ezút tal szinte szó sze rint a sö tét ve rem ben ját -
szó dik le. A szín re vivôk – a kon cep ciót jegyzô Ja ume
Plensa, va la mint a ka ta lán mû vész cso port, a La Fura
dels Baus és an nak két tagja, a ren dezôként fel tün te -

Stu ber And rea

Vá bá dá bádá, vá bá dá bádá
J A N Á ČE K  É S  B A R  T Ó K  A  P Á  R I  Z S I  O P E  R Á  B A N

gy férfi és egy nô. A jó zan meg fon to lá so kat mellôzô, szen ved élyes oda adás. Fe je sug rás a sze re lem 
nevû sö tét ve rembe. Ezek le het nek ama kö zös vo ná sok, ame lyek egy más mellé (mögé) ren del ték 

a pá ri zsi Opéra Gar nier szín pa dán Leoš Janáček Egy el tûnt nap lója címû cik lu sát és A kék sza kállú her ceg 
vá rát. (To vábbi egye zé sek: mind két mû a XX. szá zad ele jén szü le tett, me rít a nép ze nébôl, s nem ad 
végsô meg nyug vást a nézônek-hall ga tó nak.)

Michael König 
az Egy eltûnt

naplójában
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tett Alex Ollé és Car los Pad rissa – a szín pad eleji lyuk -
ba ál lí tot ták be a Ja ni kot cseh nyel ven éneklô Mi chael
Kö ni get. Ele inte nem is ve he tünk szem ügyre belôle
egye bet, mint a kó cos, sza kál las fe jét. Késôbb va la mi -
vel fel jebb emel kedve lej jebb en gedi a lá tó ha tá run kat:
elénk tá rul a né met te nor de ré kig mez te len, kissé pu -
hány nak tetszô, te to vált felsôteste. Kö nig mar kán san
fér fias ének hang gal és eny hén nôies szen ve dés sel
ács in gó zik a Han nah Est her Mi nu tillo ját szotta mini -
szok nyás lány után. Az éne kesnô úgy buk kan fel a
szín pad tá voli mé lyén meg vi lá go sodó sáv ban, mint ha
va la mely cseh Grand Bo u le vard-on grasszálna fel-alá,
kun csaftra várva. És mi köz ben a lyuk hoz ülve a leg -
ôsibb pro fiz mus sal fonja lá bait a férfi feje köré, a
min  den rom lott ság mé lyén ott rejtôzô ere dendô
tiszta ság va la mi képp meg fé nye síti alak ját. Ja nik vé gül
némi for go ló dás után el hagyja a szín padi bun kert, s
kö vetve vég ze tét, csat la ko zik a hát tér ben fel sejlô Zef -
ká hoz. Kö zös út juk kez dete a vég. 

Taps van, szü net nincs. Mi u tán el hang zott cse hül
a cik lus utolsó sora („Zefka vár rám, fi am mal a kar -
ján”), az Egy el tûnt nap lója mint egy át úszik A kék sza -
kállú her ceg vá rá nak pro ló gu sába. Ma u rice Bé ni chou
hangja tölti be a te ret. El mondja fran ci ául a Re gös
szö ve gét, mi köz ben a szín pa don el ké pesztô tech ni -
kai szín vo nalú ve tí tést lá tunk. Mint ha há rom di men -
ziós kép ben tár nák elénk, amint egy férfi és egy nô –
Ja nik és Zefka? Kék sza kállú és Ju dit? – az Opera
fôlépcsôhá zá ban jár kál nak, ker getôznek, bú jócs  káz -
nak. A ve tí tés lesz en nek a ki mért, fe gyel me zett lát -
vány vi lágú, szi kár sá gá ban szug gesz tív opera-elô -
adás nak jó sze ré vel az egyet len, ám min dent meg ha -
tá rozó trükkje és cso dája. Az im po náló mér ték tar tás,

ami vel a ren de zés a szce ni kai adott sá go kat ke zeli és
hasz nálja, tö ké le te sen il lik a mû bal la disz ti kus tö -
mör sé gé hez és a zene sal lang ta lan sá gá hoz. (A La Fu -
ra dels Baus, úgy le het, elég nagy utat tett meg az óta,
hogy a het ve nes évek vé gén ala kult ra di ká lis, láz adó
szín házi cso port ként sár do bá lás sal, fegy ver csör ge tés -
sel és ri tu á lis rom bo lás sal ri o gatta a kö zön sé get.)

A Kék sza kállú szín re vi te lé nek min dig alap kér dése
az, amit a pro ló gus ban Ba lázs Béla így fo gal ma zott
meg: „Hol a szín pad: kint-e vagy bent”. A pá ri zsi
elôadás Bar tók Béla mû vé nek mind két le het sé ges
szint jét és szín te rét meg ér zé kíti. Rá adás nak még egy
har ma di kat. A szín pa don nincs vár. („Nin csen ab lak.
Nin csen er kély.”) Nin cse nek aj tók. Mind össze két
konk rét be ren de zési tárgy mu tat ko zik – azok is vá -
rat la nul, a sem mibôl buk kan nak elô, majd el tûn nek
hir te len –: a her ceg bôrfo telje és a hit vesi ágy. A ha -
tal mas, át ha tol ha tat lan nak és át lát ha tat lan nak tûnô
szín padi tér – amelybe a sö tét ség nek ezer nyi ár nya la -
tát ké pe sek bele vi lá gí tani – min den bi zonnyal a lé lek
szín pada. És leg alább annyira Ju dit lel kéé, mint a
Kék sza kállú her ce géé. Ugyan ak kor maga a fe kete, hi -
deg, ned ves falú vár is meg képzôdik elôttünk mint
va lami li dér ces, kö dös lá to más. Ami kor a ke zébe vett
lámpa ál tal hal vá nyan meg vi lá gí tott Ju dit ma gas, vég -
te lenbe nyúló lépcsôket járva tû nik fel hol itt, hol ott,
ak kor azt sem tudni, hogy való ság vagy káp rá zat de -
reng-e elôttünk. Szín ház az vagy film ott ép pen?
Idôköz ben a vár, ha re a li tássá nem is, de konk ré tum -
má vá lik: az Opéra Gar nier szép sé ges épü le te ként ölt
tes tet. (Ké pi leg leg alább is.) Ami kor Ju dit fel tárja a
har ma dik aj tót, a kin cses kam ráét, ak kor a szín padra
az Opera ház pom pá za tos fo yer-já nak képe ve tül.

Béatrice Uria-
Monzon (Judit) 
és Willard White
(Kékszakállú) 
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Ami kor az ötö dik aj tóra ke rül sor – itt lesz a ze nei
csúcs pont –, Ju dit lá bai elôtt egy gyor san vé gig futó
fény csík nyit sza ka dé kot. Áll a nô a szél ben, lo bogó
haj jal, s a Gar nier-pa lota ku po lá já ból nézi ve lünk
együtt az Opera te ret, az egyre tá guló pá ri zsi lát ké -
pet. (Ô ta lán „senza esp res si one” – „Szép és nagy a te
or szá god” –, én vi szont, az egy szeri nézô, tel jes ség -
gel le nyû gözve.) 

Maga az Opera ház azon ban nem csu pán vir tu á lis
dísz let ként avagy vi zu á lis kel lék ként je le nik meg eb -
ben a rend kí vül ha tá sos szín padi kom po zí ci ó ban. Ha -
nem egy má sik misz té rium, a szín ház kép vi se le té ben
is. Az elôadás szem ér me sen, já té ko san be vonja kö -
rünkbe – és oly kor le is lep lezi – a szín ház csi ná lás, az
il lú zi ó kel tés va rázs la tát. A kék sza kállú her ceg vá rának
vi rá gos kertje a zsi nór pad lás felôl ér ke zik, csil logva le -
eresz kedô füg göny csí kok for má já ban. A csí ko kon be -
tûk fény le nek – a sze replôk szö vege ol vas ható össze
belôlük. Míg Ju dit e pa zar, te át rá lis kert ben sza lad gál,
há rom Kék sza kállú tû nik fel; a sze re pet ját szó Wil lard
White-hoz na gyon ha son lító dublôrök. Ilyen for mán
pót ló lag meg fejt het jük az elôadás eleji vár fel de rítô je -
le ne tet: Ju dit szin tén több dublôzzel ab szol válta a
lépcsôjá rást.

Két ki tûnô éne kes áll a pro duk ció kö zép pont já ban.
Bé at rice Uria-Mon zon, a fran cia mez zo szop rán olyan
Ju di tot for mál meg, aki nem naiv, ta pasz ta lat lan
lány, ha nem ti pi kus nô. (A lib ret tót író Ba lázs Béla
két ség kí vül lá tott már nôt – jegyzi meg az em ber la -
ko ni kus só haj jal.) Van is Uria-Mon zon Ju dit já ban
némi hisz té ri ába hajló gya nak vás min den olyan férfi -
meg nyil vá nu lás sal szem ben, amely nem fe lel meg az
el vá rá sa i nak. Az ötö dik aj tó nál szen ved élyes kí ván -
csi sága már ak kora te her, hogy érezni: a Kék sza kállú
ezen a pon ton haj la mossá vá lik le mon dani új asszo -
nyá ról. Most már ha tudná, sem akarná meg men teni
ta lán. Az ame ri kai bassz ba ri ton, Wil lard White ja va -
ko ra beli, te kin té lyes fe kete férfi. Kék sza káll újá nak
többre hi va tott kí sér lete ez a ma gány el len. Me leg ér -
deklôdés sel, de re mény nél kül fi gyeli az ese mé nyek
ala ku lá sát, ket te jük sor sá nak be tel je se dé sét. Sze retni
való em beri gyenge ség egy erôs, mar káns férfi tól,
hogy szük sége van erre a nyug ha tat lan nôre. Mi köz -
ben ô maga egye dül ké pes be töl teni mind a hét szo -
bát – leg alább is ami kor a színre ve tí tett arca óri ási
mé ret ben meg hét sze rezôdik elôttünk. (Ne héz írás -
ban ki fe jezni, hogy min den mi lyen gran di ó zus itt.)
De Ju dit nak men nie kell. Át ha lad a szín pad mé lyé -
ben le zú duló hi he tet len esôfüg gö nyön, s szinte ter -
mé szeti je len séggé vá lik ott a ví ze sés alatt. White
még hozzá fûzi vi szony lag kor rekt ma gyar ság gal: „És
min dég is éj jel lesz már… Éj jel… éj jel.” 

Az Egy el tûnt nap lója és A kék sza kállú her ceg vára kö -
zös elôadása feb ru ár ban Pá rizs ban volt lát ható, ha ma -
ro san azon ban Spa nyo lor szág ban is kö zön ség elé
ke rül. Bar ce lo ná ban fel te hetôen nem az Opéra Gar -
nier-ban „ját szó dik” majd a Kék sza kállú, ha nem az
ugyan  csak pa ti nás és gyö nyörû ot tani Ope rá ban. Áb -
rán dos han gu lat ban jó el kép zelni, hogy a mi And rás -
sy úti Ope ra há zunk is elég jól mu tatna a pro duk ci ó -
hoz/ban.

A fenti idé zet, amely nek bü rok ra ti kus bum for di sá -
gán a for dí tás csak cse kély mér ték ben eny hí tett, a
moszk vai vá ros ve ze tés 1222. számú, 2005. jú lius 4-én
kelt ha tá ro za tá nak elsô be kez dé seibôl szár ma zik.
A ha tá ro zat Ana to lij Va szil jev szín háza át szer ve zé sé -
nek (va ló já ban meg cson kí tá sá nak) mód ját rész le tezi,
és 2005–2006 leg kí no sabb kul túr po li ti kai bot rá nyá -
nak nyi tá nyát je lenti. A ren del ke zés ér tel mé ben a
szín házé ma rad a Szre tyenka ut cai épü let, de el ve szik
tôle Po varsz kaja ut cai épü le teit és a Szre tyen kán levô
kol lé gi u mát, s ezek a Nyi tott Szín pad Pro jek ti gaz ga -
tó ság ke ze lé sébe men nek át.

A vá ros ve ze tés lé pése ha ke mény volt is, vá rat lan -
nak nem mond ható: Va szil jev és a kul tu rá lis bi zott -
ság (vagy még in kább: a bi zott ság ve ze tése) vi szo nya
az el múlt évek ben egyre in kább el mér ge se dett. 2001-
ig a kap cso lat konf lik tus men tes volt, mi több, eb ben
az év ben épült fel a szín ház új, a leg kor sze rûbb szín -
házi igé nye ket is ki elé gítô, Szre tyenka ut cai ját szó he -
lye (errôl lásd SZÍN HÁZ, 2005. au gusz tus). 

A gon dok 2002-ben kezdôdtek: a vá ros ve ze tés
meg ta gadja az épít ke zés má so dik, be fe jezô sza ka szá -
nak fi nan szí ro zá sát, és ki fo gá solja, hogy a szín ház
nem gaz dál ko dik „ha té ko nyan” a bir to kába adott új
épü let tel. Föl me rül, hogy Pjotr Fo menko tár su la tá -
nak vagy a He li kon Ope rá nak ad ják át az épü le tet (az
érin tett tár su la tok til ta koz nak az öt let el len). Nem kap
tá mo ga tást Va szil jev azon terve sem, hogy a szín ház
ál tal mû köd te tett szín házi to vább képzô köz pon tot
felsôfokú kép zést adó in téz ménnyé bôvít sék. A kul tu -
rá lis bi zott ság ne hez mé nyezi, hogy a szín ház nem
haj landó ön ként át adni kol lé gium-ven dég há zát, ahol
a bi zott ság ter vei sze rint vá rosi szín házi kol lé gium lé -
te sülne.

2003-ban a vá ros ve ze tés ha tá ro za tot hoz a fi a tal
ren dezôk/tár su la tok szá mára fel lé pési le hetôsé get
biz to sító Nyi tott Szín pad pro jekt elin dí tá sá ról, de az e
célra ki sze melt épü le tet vé gül az Arany Maszk Fesz ti -
vál be fo lyá sos igaz ga tó já nak tár su lata kapja meg. An -
nak el len ére, hogy a pro jekt cél jára csak hasz ná la ton
kí vüli vagy me gü re sedô szín házi épü le tet le hetne fel -
hasz nálni, a kul tu rá lis bi zott ság a Drá mai Mû vé szet
Is ko lája Szín ház régi, Po varsz kaja ut cai épü le te i nek
hasz no sí tá sán gon dol ko dik. A mind fe szül tebb vi szony
ak kor rom lik meg tel je sen, ami kor 2004-ben a bi zott -

n nak ér de ké ben, hogy a vá rosi tu laj don nal
való ha té kony gaz dál ko dás ré vén biz to sít -

ható le gyen a pro fesszi o ná lis szín házi te vé keny ség
fej lesz tése Moszkva vá ro sá ban, és a Nyi tott 
Szín pad pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té -
te lek lét re jö hes se nek, át kell ala kí tani a Drá mai 
Mû vé szet Is ko lája Szín ház (Skola dra ma ti csesz kogo
isz kussztva) nevû ál lami kul tu rá lis in téz ményt, lét -
re hozva a fent em lí tett in téz ménybôl egy részt 
a Nyi tott Szín pad Pro jek ti gaz ga tó ság kul tu rá lis 
in téz ményt (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság), más -
részt a Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín ház kul tu rá lis
in téz ményt (a to váb bi ak ban: Szín ház).”

„A
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ság kez de mé nye zé sére ha tá ro zat szü le tik ar ról, hogy
a szín ház tól el ve szik a Szre tyenka ut cai kol lé gi u mot.
A szín ház nem hagyja annyi ban, pe rel, és 2005 ta va -
szán meg nyeri a pert. 

A kul tu rá lis bi zott ság ezt kö vetôen már kö rül te -
kintôbben jár el: 2005 má ju sá ban vá rat lan el le nôr -
zést tar ta nak a Po varsz ka ján, mely nek célja „az épü let
ki hasz nált sá gá nak fel mé rése”. A sajtó bir to kába ke -
rült jegyzôkönyv sze rint „min den hely iség ben in ten -
zív ok tató-al kotó te vé keny ség folyt, az épü let kar ban -
tar tása, a rend és a tiszta ság meg fe lelô”. Ugyan ak kor
ki szi vá rog, hogy az el lenôrzés eset le ges ne ga tív ész re -
vé te lei egy már ké szülô, a szín ház fel da ra bo lá sát cél -
zó ren de let in dok lá sára szol gál tak volna. A vá ros ve ze -
tés a pí árra is gon dot for dít: négy nap pal a ha tá ro zat
alá írása elôtt a No vaja Ga zeta ha sáb jain meg je le nik
egy, dek la rál tan a kul tu rá lis bi zott ság ér ve lé sét kép vi -
selô, Va szil je vet éle sen tám adó cikk. A szerzô – a
nem  zet közi hírû mes ter mû vé szete iránti kö te lezô
fôhaj tás után – a Drá mai Mû vé szet Is ko lája, il letve
né hány más moszk vai szín ház in gat lan va gyo ná nak
és szub ven ci ó já nak össze ha son lí tá sá val pró bálja bi zo -
nyí tani: Va szil jev szín háza, bár pri vi le gi zált hely zet -
ben van, kép te len meg fe lelô elôadás- és nézôszá mot
pro du kálni; és a mes ter ön zé sét mu tatja, hogy nincs
te kin tet tel sem a ját szó hellyel nem ren del kezô tár su -
la tokra, sem pe dig más szín há zak lak ha tási gon dok kal
küsz ködô szí né sze ire, nem akar ván osz tozni. A toll nok
azon ban to vább is megy, a cik ket az alábbi, Va szil  -
jevre vo nat kozó konk lú zi ó val zárva: „…a mû vé  sze tet
kell sze ret nünk, nem pe dig ma gun kat a mû vé szet -
ben. És még ke vésbé azo kat a gazda sági le hetôsé ge -
ket, ame lyek mû vé szeti po zí ci ónk ré vén vál nak el ér -
hetôvé szá munkra.” A csúsz ta tá sok kal, ha mis ada tok -
kal teli cikk (a szín ház in gat la na i nak nagy sá gát
pél  dául ké te zer négy zet mé ter rel na gyobb nak tün teti
fel a hi va ta lo san bir to kolt nál, és foly tat hat nánk) csak
azért ér de mel fi gyel met, mert jelzi: a kul tu rá lis bi -
zott ság szá mára a „vá rosi tu laj don nal való ha té kony
gaz dál ko dás” az elsôrendû szem pont, a „pro fesszi o -
ná lis szín házi te vé keny ség” pe dig elsôsor ban nem
esz  té ti kai, ha nem fi nan ci á lis pa ra mé te rek kel mé ren -

dô. Még egy, az elôzôek nek kissé el lent mondó idé zet,
amely az ese mé nyek késôbbi, a kul tu rá lis bi zott ság ál -
tal tör ténô in terp re tá lá sá ban ke rül is mét elô: „Min -
den ki tudja (sic!), hogy az al kotó em ber gazda sági te -
vé keny ség vég zé sére al kal mat lan. Ha pe dig áta la kul
va gyon ke zelôvé, ak kor meg szû nik al ko tó nak lenni.”

A ha tá ro zat meg je le nése nagy port ver fel, a saj tó -
ban pub li kált cik kek csak rit kán szo rít koz nak tár gyi -
la gos hír adásra. A meg szó la lók ér tet len sé gük nek ad -
nak han got a te kin tet ben, hogy mi ért ép pen Orosz or -
szág ta lán leg na gyobb hírû, szá mos ha zai és kül földi
díj jal mél tá nyolt szín házi ren dezôje (csi nov nyik lo gi -
ká val: egyik leg jobb kul tu rá lis ex port cikke) ré sze sül a
kul tu rá lis bi zott ság ki tün tetô fi gyel mé ben, hi szen
szá mos moszk vai szín ház nak fel ró ha tók a rossz „ha -
té kony sági mu ta tók”, mi köz ben fenn tar tá suk mû vé -
szi szín vo na luk alap ján sem in do kolt. Igaz ta lan az a
vád is, mi sze rint a ren dezô nem „osz to zik”, leg fel jebb
meg vá lo gatja, ki vel, hi szen Dmit rij Kri mov négy be -
mu ta tót is tar tott a Po varsz ka ján. Va szil jev és a vé del -
mé ben fel szó la lók meg pró bál ják vi lá gossá tenni: a
tár su lat nem csak ér zelmi okok ból ra gasz ko dik a kez -
de te ket szim bo li záló Po varsz kaja ut cai épü le tek hez,
ha nem azért is, mert azok fon tos ré szét ké pe zik an -
nak az inf ras tuk tu rá lis bá zis nak – a ren dezô sza va i -
val: „szín házi vá ros nak” –, amely ben Va szil jev is kola–
mû hely–szín ház kí sér leti kon cep ci ója meg va ló sul hat.
A meg szó la lók né me lyike ugyan ak kor két ségbe
vonja, hogy a tervbe vett Nyi tott Szín pad pro jekt meg -
va ló sí tá sára va ló ban al kal mas volna a ren dezô esz té ti -
kai el vei alap ján áta la kí tott Po varsz kaja ut cai ját szó -
hely, amely óha tat la nul csak bi zo nyos tí pusú elôadá -
sok be fo ga dá sára al kal mas. Ok szana Mi szina, az
is  mert szí nésznô és tár su lat for máló mû vész, a pro -
jekt ben részt vevô tár su la tok ne vé ben írt nyílt le ve lé -
ben vissza uta sítja, hogy a fi a tal ren dezôk „kény te le -
nek az elôdeik csont jain tán colni”, és kép te len ség nek
ne vezi, hogy az el múlt esz tendôkben a vá ros ve ze tése
nem ta lált egyet len üres épü le tet sem a kí sér leti szín -
há zak szá mára.

Az ér vek nem ren dí tet ték meg a kul tu rá lis bi zott sá -
got; kö vet kezô lé pése a szín ház át fogó, az ügyész ség

Íj gyártó Ju dit

A drá mai konf lik tus
is ko lája
A N A  T O  L I J  V A  S Z I L  J E V  É S  A  H A  T A  L O M
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be vo ná sá val tör ténô pénz ügyi el lenôrzé sé nek el ren -
de lése volt. A 2005 ôszén hó na po kig zajló vizs gá ló dá -
sok az alábbi „je lentôs” sza bály ta lan sá go kat tár ták fel:
1. A szín ház ze né sze i nek, éne ke se i nek és tán co sa i nak
fi ze té sét nem a drá mai szín há zak szá mára meg sza -
bott 16-os, ha nem a ze nés szín há zak 17-es be so ro lása
alap ján áll apí tot ták meg. (A szín ház kom men tárja: a
kul tu rá lis bi zott ság ezt a be so ro lást ti ze nöt éven át jó -
vá hagyta.) 2. Az en ged élye zett sze mét szál lí tási kvó tát
ön ké nye sen meg emel ték. (A szín ház kom men tárja:

a tû zol tó ság nem en ged élyezte a szín ház belsô ud va -
rá nak le zá rá sát, mert a szom szé dos épü le tek szá mára
vész ki já ra tot kel lett biz to sí tani. A szom szé dos épít ke -
zé sek mun ká sa i nak ezért sza bad be já rá suk volt az ud -
varra, és rendre tele is pa kol ták a szín ház kon té ne reit.
Mi vel a meg emelt sze mét szál lí tási díj ki fi ze tése ol -
csóbb volt, mint a ku kák ôrzése, a szín ház ve ze tése
emel lett dön tött.)

A rossz ízû hu za vo nák el len ére Va szil je ven, úgy tû -
nik, nem le he tett fo gást ta lálni, ezért 2006 már ci u sá -

ban a kul tu rá lis bi zott ság döntô lé pésre
szánja el ma gát: az áta la kí tás kés lel te té sé -
nek vád já val le váltja mû vé szeti ve zetôi
po zí ci ó já ból (az orosz szín ház ban ez gya -
kor la ti lag az igaz ga tói poszt tal egyenlô),
és a szín ház fôren dezôjévé ne vezi ki az
úgy ne ve zett re or ga ni zá ció idôtar ta mára.
A szín ház új mû vé szeti ve zetôje a mér -
nöki vég zett ségû Igor Ga belko, a JANSZ-
Au dit cég ve zetôje lesz, aki nek – a rossz -
májú kom men tá to rok sze rint – ki zá ró lag
annyi kap cso lata van a szín ház zal, hogy
fel tûnôen em lé kez tet Dmit rij Na za rov
szí nészre; az ô egyet len fel adata, hogy a
szét vá lási mér le get el ké szítse, és az áta la -
kí tást minél elôbb le ve zé nyelje. Kér dé se ire,
hogy mi lesz a Po varsz ka jára „sza bott”
elôadá sok kal, a kol lé gi um ból ki köl töz te -
tett szí né szek kel és szín házi dol go zók kal,
hogy hol szál lá sol ják el a kép zésre és tré -
ningre ér kezôket, vagy hogy a vál to zá sok
lét szám le épí tés sel jár nak-e, Va szil jev nem
kap vá laszt a kul tu rá lis bi zott ság tól. 

Bár a szín ház jogi kép vi selôje újabb
pert ja va sol (a mû vé szeti ve zetôi poszt be -
töl té sé hez szak irá nyú felsôfokú vég zett -
ség és leg alább öt év – ugyan csak szak irá -
nyú – ve zetôi gya kor lat szük sé ges), a pir -
ru szi gyôzel mekbe bele fá radt Va szil jev a
meg egye zés ben re mény ke dik. A per elu -
ta sí tása mel lett már akár a Szre tyen kán
levô kol lé gi um ról is le mon dana, cse rébe
a Po varsz kaja ut cai épü le te kért. 

De nincs meg egye zés. A tár su lat zak la -
tott kö rül mé nyek kö zött ké szül az elôadá -
sokra, a nyári kül földi fesz ti vá lokra és ven -
dég já té kokra: a pró bá kat rend sze re sen
meg  za var ják az át szer ve zést kí sérô „fel -
mé  ré sek” és „be já rá sok”. Az áta la kí tást
Ga   belko vé gig vi szi, a szín ház sze rint sza -
bály ta lan sá gok árán is: a lel tári lis tá kon
nincs rajta a lel tár bi zott ság alá írása, a ha -
mis ada to kat tar tal mazó szét vá lási mér le -
gen pe dig, ame lyet a szín ház fôköny velôje
nem volt haj landó alá írni, egy olyan fô -

FENT: A Povarszkaja utcai épület
homlokzata

LENT: Belsô tér a régi épületben
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köny velô-he lyet tes alá írása sze re pel, akit
arra az egyet len napra al kal maz tak. Az
áta la kí tás so rán – fi gye lembe véve az ôszi
el lenôrzés so rán fel tárt pénz ügyi sza bály -
ta lan sá go kat (lásd: ku kák) – a szín ház
mû kö dé sé nek jogi ke re teit is újra ír ják: a
ko rábbi egy sze mé lyi ve ze tés he lyett a
szín ház irá nyí tá sát az igaz gató (gazda sági
ügyek) és a mû vé szeti ve zetô egy üt te sen
végzi. Va szil jev tud tára ad ják, hogy az
igaz gató szem élyé nek ki vá lasz tá sába
nem le het be le szó lása.

2006. ok tó ber 18-án, Va szil jev tá vol -
léte ide jén a kul tu rá lis bi zott ság Alek szej
Ma lob rodsz kijt ne vezi ki a szín ház igaz -
ga tó já nak, és a kö vet kezô napra szer ve -
zett tár su lati gyû lé sen be is mu tat ják az
új ve zetôt. A re ak ció: egy ér telmû elu ta sí -
tás. A szín ház hon lap ján sze replô össze -
ál lí tás sze rint Ma lob rodsz kij (aki szín ház  -
ban soha nem dol go zott) igazi sze ren  cse -
lo vag: 2002-ben az Orosz Fö de  rá ció
Szín  házi Szö vet sége el nök he lyet tesi poszt   -
ját tölti be, 2003-ban már az Arany
Maszk Fesz ti vál ügy ve zetô igaz ga tója –
és az Open So ci ety Ins ti tute fe ke te lis tá -
ján sze re pel el szá mo lási sza bály ta lan sá -
gok mi att. 2004-ben a moszk vai hús véti
fesz ti vál ügy ve zetô igaz ga tó ja ként buk -
kan fel, majd 2005-ben cég igaz ga tó ként
az „orosz Holly wood” fel épí té sén fá ra do -
zik (a pro jekt pénz ügyi ne héz sé gek mi att
el akad), 2006-ban pe dig ô az, aki el vál -
lalja a Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín -
ház igaz ga tá sát, amit a kul tu rá lis bi zott -
ság ál tal fel kért többi je lölt csak Va szil jev
bele egye zése ese tén lett volna haj landó
el fo gadni. Va szil jev nek a bi zott ság fel -
ajánlja a szín ház mû vé szeti ve zetôi
poszt ját, hogy ek ként, a bi zott ság ér ve -
lése sze rint, a gaz dál ko dási gon dok tól
meg  sza ba dulva, sza ba don kon cent rál -
has son a mû vé szi mun kára. 

Va szil jev az And rej Pov ra tov nak, a kul tu rá lis bi zott -
ság el nök he lyet te sé nek Fran cia or szág ból kül dött le ve -
lé ben a ja vas la tot ke re ken el uta sítja, mond ván: a
meg cson kí tott szín ház ban, meg nyir bált ha tás kör rel
az ed digi mun kája foly ta tá sát nem látja le het sé ges -
nek. Egy, az Eu ró pai Szín há zak Uni ója tag szín há za i -
nak írott kör le ve lé ben pe dig a ren de zet len hely zetre
és a meg hí vott kül földi pro duk ciók fi nan szí ro zá sára
ígért tá mo ga tás el ma ra dá sára hi vat kozva a 2007 ta va -
szára ter ve zett fesz ti vált is le mondja.

Ez már a bú csú – mond ják a kom men tá rok. Az el -
múlt más fél esz tendôben szü le tett majd száz cikk,
elem zés és kom men tár a tárgy ban, le ve lek és nyílt le -
ve lek íród tak Szer gej Hu gya kov nak, a moszk vai kul -
tu rá lis bi zott ság el nö ké nek, Alek szandr Szo ko lov kul -
tu rá lis mi nisz ter nek, az orosz par la ment felsôhá zá -
nak, Vla gyi mir Pu tyin el nök nek, sôt még II. Alek szij
pát ri ár ká nak is, de semmi sem tör tént. 

Hogy a dol gok hát  -
te ré ben mi áll hat,
ar ról sok ta lál ga tás
lá tott nap vi lá got. Ab  -
ban, hogy Va szil jev
nem ud va ronc tí pus, ha nem „ne héz eset”, ön tör vé nyû
és idônként ön fejû al kotó, meg egye zik a köz vé le ke -
dés. Ab ban, hogy az ese mé nyek ala ku lá sá ban a
moszk vai csi nov nyi kok prag ma tiz mu sá nak és/vagy
hozzá nem ér té sé nek, ne tán rossz in du la tá nak mek -
kora sze repe volt, már me gosz la nak a vé le mé nyek.
Az is el kép zel hetô, amint azt né hány elemzô fel veti,
hogy a moszk vai in gat lanp ri va ti zá lá sok és -spe ku lá -
ciók is bele ját szot tak az ese mé nyek ala ku lá sába. 

Va szil jev szim bo li kus gesz tus nak látja mind azt,
ami vele tör tént, és ke véssé dip lo ma ti ku san, de ôszin -
tén fo gal mazza meg: „Ha en gem, a Ren dezôk Szö vet -
sé gé nek el nö két csak így egy sze rûen fal hoz le het

FENT: A Szretyenka utcai 
új játszóhely

LENT: Manézs az új épületben
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kenni, ak kor mi van azok kal, akik ke vésbé is -
mer tek? Akik nem tud nak mit tenni – én el fo -
ga dok egy fel ké rést, és el me gyek Eu ró pába…
Néha az az ér zé sem, ve zetôin ket az »ehet né -
kem van« mot tója ve zérli.  Ál lan dóan éhes
tiszt vi selôk hada irá nyít min ket, akik nem tud -
nak be telni a ha ta lom mal, az erôde monst rá ci -
ó val, az alá ren del tek fö lötti ön ké nyes ke dés -
sel…” S ugya nez Ro man Dol zsansz kij jó val
szo  fisz ti kál tabb stí lu sá ban, a Va szil jev vé del -
mé ben írott cik kébôl: „A da rab esz té ti kai szem  -
pont ból vagy akár csak a cí mét te kintve nem
kell hogy fel tét le nül tes sék a ha ta lom nak vagy
a kul tu rá lis bi zott ság nak. Csak hogy ez eset ben
tes sék el dön teni: a ha ta lom és a kul túra kö zötti
ci vi li zált mo dell a kö ve tendô mi ná lunk, vagy
pe dig a fe u dá lis. Ha ez utóbbi, ak kor nincs
több kér dé sem, pon tot te szek, és el bo csá tom
az ol va sót.”

Epi ló gus (?)

A Drá mai Mû vé szet Is ko lája Szín ház 2007.
feb ruár 24-én ün ne pelte fen nál lá sá nak hu sza -
dik év for du ló ját, bár a kom men tá rok a ju bi -
leum kap csán in kább ha lotti tort, sem mint ün -
ne pet em le get tek. Pár nap pal elôtte a tár su lat
saj tó kon fe ren ciát hí vott össze, amely a Va szil -
jev-ta nít vány Igor Jac kó nak a szín ház mû vé -
szeti ve zetôi poszt jára tör ténô je lö lé sét kí vánta
pro pa gálni. A tár su lat nak ez volt a má so dik,
Va szil jev ál tal is tá mo ga tott kí sér lete arra, hogy
a kul tu rá lis bi zott ság ér de kes, de nem meg -
lepô pál for du lat ról ta nús kodó ja vas la tát –
Alek szej Ma lob rodsz kij egy sze mé lyi ve zetôvé
tör ténô ki ne ve zé sét – meg hi ú sítsa. (Ko ráb ban
a tár su lat ren dezôibôl ala kult ta nács sze rette
volna át venni a mû vé szeti munka irá nyí tá sát,
ezt azon ban a bi zott ság nem en ged élyezte.) 

Bár a 2006 ôsze óta Fran cia or szág ban dol -
gozó Va szil jev nem vett részt a sajtó tá jé koz ta -
tón, le ját szot ták az Eu ro newsnak adott in terjú -
ját, amely ben a ren dezô ki je lenti: egyelôre
nem kí ván vissza térni Orosz or szágba, de ta nít -
vá nyait az ál tala el kez dett munka foly ta tá sára
biz tatja.

Azt azon ban nem tudni, lesz-e erre le hetôsé -
gük, leg alább is a Drá mai Mû vé szet Is ko lája
Szín ház ke re tein be lül. And rej Pov ra tov, a kul -
tu rá lis bi zott ság he lyet tes ve zetôje ugyan is így
re a gált a Kom mer szant Igor Jacko ki ne ve zé sé -
vel kap cso la tos kér dé sére: „Ana to lij Alek -
szand ro vics Va szil jev je len leg a szín ház fôren -
dezôi poszt ját tölti be. Igor Jacko ki ne ve zé sé nek
kér dé sé vel nem tu dunk ér dem ben fog  lal kozni
– ho gyan is nézne ki az, ha a zse ni á lis Va szil -
jev Jacko be osz tottja lenne? Fáj lal juk, hogy bi -
zo nyos félre ér té sek foly tán Ana to lij Va szil je ve t
rég óta nél kü löz nünk kell. A tá vol lé tét idô le -
ges nek te kint jük, és re mél jük, ha ma ro san új -
ból mun ká hoz lát.”

Summary
In a month rich with first nights, we open the present issue
with the voice of our critics: Balázs Perényi, Andrea Tom -
pa, Tamás Tarján, Tamás Jászay, György Karsai, Szabolcs
Székely, Judit Szántó, Andrea Rádai, László Zappe, Dezsô
Kovács and Zoltán Karuczka who saw 56/06 Demented
Souls Vanquished Hosts (quote from a classic Hungarian
poem) by István Mohácsi, János Mohácsi and Márton
Kovács (Kaposvár), Tchekhov’s The Cherry Orchard (Co me -
dy Theatre), Shakespeare’s The Tempest (Studio „K”, comp -
leted by citations by other Shakespearen plays, as well as by
Georg Büchner and Christopher Marlowe), The Murderous
Dairy by Péter Kárpáti and Jenô Rejtô (Tatabánya), two one-
act plays, The Coffee House and The Fireman by Ernô Szép
(Örkény Theatre), Béla Pintér’s The Orphaned Star (Szké -
né), Paul Gavault’s and Robert Charvay’s The Miracle Child
(Radnóti Theatre), Werner Schwab’s The Lady-Presidents
(Szolnok), Géza Bereményi’s The Price of Gold (The Ark),
Molière’s The Miser (New Theatre) and Shakespeare’s Ham let
(Szeged).

In our column on opera Tamás Koltai communicates his
impressions after having seen for the second time The
Mozart Marathon, a day-filling presentation of The Marriage
of Figaro, Così fan tutte and Don Giovanni, while Tamás
Márok saw for us André Chénier by Umberto Giordano at
the State Opera House.

Four new dance events were seen by Csaba Kutszegi,
Krisztina Horeczky and Krisztián Faluhelyi: Prokofiev’s
Romeo and Juliet in a guest-performance of the Monte Carlo
Ballet with Jean-Christophe Maillot’s choreography, a
world premiere of Lilla Pártay’s Gone With the Wind at the
State Opera (music by Antonin Dvořák and Zoltán Rácz), a
Requiem by the Gangaray Dance Theatre with József
Hámor’s choreography and Languid Ecstasy by the Bakelit
Multi Art Center, choregraphed by Márta Ladjánszki.

Two conversations follow: Andrea Stuber talked to di rec -
tor Csaba Tasnádi, manager of Nyíregyháza’s Móricz Zsig -
mond Theater, while Bea Selmeczi met set and costume
designer Edit Zeke.

This time we must unfortunately publish several obitua -
ries. Csaba Kutszegi takes leave of the great dancer Ferenc
Havas (1935–2007), László Aprics and Áron Ôze evoke the
personality of deceased actor Sándor Szakácsi (1952–2007)
and Attila Epres says farewell to actor-colleague György
Kocsis (1963–2007).     

In our new column on theatre history we present an inte -
resting admonition József Bajza, an important personality
of our XIXth century literary life adressed to his fellow-
critics; contemporary comment comes from actor-director-
manager Pál Mácsai.

Three contributions illustrate the situation of inter natio -
nal opera stage. German opera directors Peter Konwitschny
and Claus Guth discuss some pertinent issues of the musi -
cal theatre, while Andrea Stuber saw in the Paris Opera The
Castle of Blue-Beard by Béla Bartók as well as The Diary of a
Missing Man by Leoš Janáček. 

Finally Judit Íjgyártó informs the reader about a big poli -
tical and cultural scandal of the Moscow theatre life: how
the great director Anatoly Vassiliev virtually lost his inter -
nationally acclaimed workshop.

Play of the month is The Murderous Dairy, Péter Kár -
páti’s free adaptation of a novel by Jenô Rejtô.  
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