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n egy új ar cu latú SZÍN HÁZ-at tart a ke zé ben.
Meg vál to zott la punk kül leme: bo rí tója, betû tí -

pu sa és tör de lése. Lo gi kus kér dés: meg vál to zik-e a
tar  talma is?

A lap szer kesz tés annyi ban em lé kez tet egy mû al ko -
tásra, hogy azok nak, akik vég zik, mon da ni va ló juk
van, és meg fe lelô for mába sze ret nék ön teni. A mû vé -
sze tek (és a fo lyó i ra tok) ar cu la tá ban egy szerre je le nik
meg ha gyo mány és újí tás. A gon dol ko dás ér te lem sze -
rûen meg újul, az íz lés és a forma vál to zik. A fel adat:
meg tar tani az ér tékôrzés és a vál to zás he lyes ará nyát.
Nem lo bog tatni az örök me gú ju lás hi val kodó kö te-
lez vé nyét, de ész re venni, ha va lami fö lött el járt az
idô. A SZÍN HÁZ más fél év múlva lesz negy ve né ves.
A meg kö vült for mák idôvel el len tétbe ke rül nek a vál -
lalt tar tal mak kal. Utol jára hat év vel ezelôtt vál toz tat -
tunk ar cu la tot. Most újra meg tesszük.

Ami a tar tal mat il leti, nincs okunk vál toz ta tásra,
leg föl jebb ki sebb mó do sí tásra. Ed dig is, ez után is a
ma gyar szín ház szol gá la tá ban áll tunk, il letve ál lunk.
A szol gá lat nyílt te ret: fó ru mot, kri ti kát és ki te kin tést
je lent. He lyet adunk min den, pub li kál ható for mába
ön tött szak mai vé le mény nek és vi tá nak, ér té kel jük a
mû vé szi tel je sít ményt, drá má kat-drá ma for dí tá so kat
köz lünk, és tôlünk tel hetôen szé lesre tár juk az ab la -
kot a vi lágra. Évek óta rend sze re sen igye kez tünk föl -
hívni a fi gyel met min darra, ami a ma gyar szín ház sta -
bi li tá sát, mû vé szi ered mé nyeit vesz élyez teti, és a
szak mát – e ve szé lyek el ke rü lése ér de ké ben – struk -
tu rá lis vál toz ta tásra ösz tö nöz heti. Úgy tû nik, ke vés si -
ker rel; je len leg a kö zös gon dol ko dás és az össze fo gás
hi á nyá ban sú lyo sabb a gond, vá rat la nabb a pénz el vo -
nás, vesz élyez te tet tebb a mû kö dés an nál, mint kellô
fel kész ülés ese tén lett volna. A mos tani hely zet ben
min dent meg kell tenni azért, hogy az ér ték te remtô
szín há zak mû kö dé sét, fi nan szí ro zá sát, a párt po li ti kai
csa tá ro zá sok tól való tá vol tar tá sát hosszú tá von biz to -
sí tani le hes sen, akár szín házi tör vénnyel, akár anél kül.
A SZÍN HÁZ kö te les sé gé nek érzi, hogy a nyil vá nos -
ság de mok ra ti kus – szak mai – sza bá lya i nak meg fe le -
lôen fo lya ma tos fó ru mot nyújt son az ez zel kap cso la -
tos do ku men tu mok nak: ter ve ze tek nek, jegyzô köny -
vek nek, vi ták nak és ha tá ro za tok nak. En nek ér de  ké-
ben pár be szé det kez de mé nyez tünk Jor dán Ta más sal,
a Szín házi Tár sas ág el nö ké vel, aki együtt mû ködô
part ner nak mu tat ko zott, és ígé re tet tett arra, hogy az
el nök ség elé ter jeszti a ja vas la tot.

Az el múlt évek ben szán dé kunk el len ére el ho má lyo -
sult, hogy a SZÍN HÁZ a Szín házi Tár sas ág lapja,

még pe dig elôdje, a Szín ház mû vé szeti Szö vet ség –
Nem zeti Kul tu rá lis Alap kez de mé nyezte – dön tése
ér tel mé ben. Amíg ez a dön tés ér vény ben van, kon -
zek ven ci á já nak is len nie kell. Kö zö sen kell vál lalni az
ebbôl kö vet kezô fe lelôssé get. A Szín házi Tár sas ág nak
részt kell vál lal nia a lap mû köd te té sé ben, se gí te nie
kell ab ban, hogy min den szám el jus son a szak mai és
szak mán kí vüli ol va sók mi nél szé le sebb kö ré hez, a
szer kesztôség nek pe dig rend sze re sen kon zul tál nia
kell a Tár sas ág, il letve a szakma kép vi selôivel, és mér -
le gel nie kell a lapra vo nat kozó ész re vé te le ket, ja vas la -
to kat. Jor dán Ta más ezt a kez de mé nye zé sün ket is
egye tértôen fo gadta. Meggyôzôdé sünk sze rint el fo -
gad ha tat lan vissza térni ah hoz a gya kor lat hoz, amely a
fo lyó i ra tot asze rint ítéli meg, kikrôl je len te tünk meg
bí rá la tot és kikrôl nem, kri ti ká val il let jük-e az al ko tó -
kat, adott eset ben a szak mai szer ve ze tek vagy a szín -
há zak ve zetôit.

A SZÍN HÁZ kö te les sé gé nek érzi, hogy a szín ház -
mû vé szet mi nél na gyobb kö rét fogja át tér ben és
idôben, mû fa jokra, föld rajzi el he lyez ke désre és kö -
zön  ség von zatra való te kin tet nél kül. Egy for mán kell
fi gyel nünk a po pu lá ris és al ter na tív, a ha zai és kül -
földi szín házra, a ha gyo mányra és az újí tásra. Mun -
kánk ban tá masz kod ha tunk az Or szá gos Szín ház tör -
té neti Mú zeum és In té zet se gít sé gére, amellyel az
utóbbi évek ben szo ros part neri kap cso la tot ala kí tot -
tunk ki. En nek ered mé nye ként – eb ben a szám ban –
új szín ház tör té neti ro va tot in dí tunk, és foly tatni kí -
ván juk Vi lág szín ház ro va tun kat, amely 2005-ben in -
dult az OSZMI ha sonló címû lap já nak be eme lé sé vel,
plusz ti zen hat ol da lon, az In té zet egy szeri anyagi for -
rá sá nak fel hasz ná lá sá val.

Ezen a pon ton el ke rül he tet len, hogy em lí tést te -
gyünk egy tényrôl. A Nem zeti Kul tu rá lis Alap in dok -
lás nél kül csak nem har minc szá za lék kal csök ken tette
2007-re szóló tá mo ga tá sun kat. Nem hi vat ko zott meg -
szo rí tásra, an nál ke vésbé te hette volna, mi vel az el vo -
nást diszk ri mi na tív mó don al kal mazta ve lünk szem -
ben. Nem ke nye rünk a nyil vá nos pa nasz ko dás, még
ke vésbé sze ret nénk a lap ha sáb jait üzenôfü zet ként
hasz nálni, bár az NKA, úgy tû nik, e dön tés sel üze ne tet
kül dött ne künk, anél kül, hogy azt rész le tezte volna,
vagy ma gya rá za tot fû zött volna hozzá. Min den esetre
sa ját, két év vel ezelôtti Vi lág szín ház-tá mo ga tá sá nak
két sze re sét vonta el, az az dup lán bün te tett. Ré szint ter -
je delmi és tar talmi gaz da go dá sun kért, ré szint azok -
nak az ál tala au di tált mu ta tók nak – ela dott pél dány -
szám, elôfi zetôk száma, az egy számra esô NKA-tá -

Ö

Koltai Ta más

Ked ves Ol vasó!
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mo ga tás összege – a ked vezô ala ku lá sá ért, ame lyek fi -
gye lem be vé te lét maga ve zette be, és nyil vá ní totta
irány adó nak a pá lyá zati dön té sek nél. Ezál tal so kat tett
azért, hogy a SZÍN HÁZ kép te len le gyen fi nan szí -
rozni idei év fo lya mát. 

Négy év vel ezelôtt, az NKA tí zé ves szü le tés nap ján
Csáki Ju dit ezt írta a Be szélôben: „Van nak fo lyó i ra tok,
ame lyek meg je le né sét ak kor is tá mo gatni kell, ha
csak egy na gyon szûk kör tart rá juk igényt, és egy na -
gyon szûk kör mû vé sze tét kí sé rik fi gye lem mel. De a
szak mai fo lyó i ra tok nál – szín házi, képzômû vé szeti,
ze nei és fil mes la pok nál – már szem pont le het, hogy
van-e az adott lap pro fil já nak olyan eleme, ame lyet ô
és csak ô hoz létre, hogy van-e (hasra ütés, de kö ze -
lítôleg nor má lis szám) leg alább ezer-eze röt száz em -
ber, aki egy-egy pél dá nyért haj landó pénzt adni, hogy
mi az adott lap célja (van-e a me ga dott cél nak ér telme
egy ál ta lán, mert ez sem ev idens), és va jon meg fe lel-e
en nek a cél nak. Hogy mi lyen a lap szer kesz té sé nek és
a kö zölt cik kek nek a szín vo nala – hogy va ló ban tá mo -

ga tást ér de mel-e. Ezek mind szá mon kér hetô el vá rá -
sok, rá adá sul a minôsí té sük ben némi ob jek ti vi tás is
szük ség kép pen te ret kap. Nem mon dom: ez a fel so ro -
lás mint szem pont rend szer fi no mí tásra szo rul – de
egyelôre még ki dol gozva sin csen.” Nos, az óta ki lett
dol gozva. Ami az al kal ma zá sát il leti, az lát ható az idei
dön té sek nél. Csáki Ju dit, aki – nem ez zel össze füg -
gés  ben – egy hó nap pal ezelôtt meg vált a SZÍN HÁZ-tól,
így fe jezte be cik két: „Van munka, sok. Az idô meg ro -
han.” Csak ne hogy úgy tûn jék – vissza felé.

Munka a szer kesztôség ben is akad, s akad nak szer -
kesz   tôségi ta gok, akik akar nak és tud nak dol gozni.
Nem  rég tör tént egy sze ren csés for du lat. Hil ler Ist ván
kul tu rá lis mi nisz ter, aki két hó napja vissza vonta a lap
régi év fo lya ma i nak di gi ta li zá lá sára a mi nisz té ri umi ke  -
retbôl ko ráb ban meg ítélt tá mo ga tást, az óta fö lül bí rál ta
dön té sét, és újra meg ítélte ugyan azt az össze get. Kö -
szö  net tel nyug táz zuk, és azt a kö vet kez te tést von juk le
belôle, hogy a te vé keny ség, ame lyet vég zünk, a szín  -
ház  mû vé sze tet szol gálja. Eh hez fog juk tar tani ma  gun -
kat.

www.szinhaz.net ¥ a SZÍNHÁZ internetes honlapja
Ha meglátogatja:

Elolvashatja korábbi számainkat + Szemelvényeket talál megjelenés elôtti cikkeinkbôl
Szavazhat a színházi törvényrôl + Pontozhatja az új bemutatókat
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kö zép nem ze dék tag jait év ti ze dek tá vo lá ból is vissza húzza szíve a
Há rom nôvér hez, az Ál lami áru ház hoz: nincs As cher-pre mier,

hogy a ren dezônek fôleg e két re mek lé sét ne hal la nánk em lí teni ruha tár -
ban, bü fé ben. Elôadás elôtt, alatt, után fo lyik az össze ha son lít ga tás, mely -
ben ma már nincs sok rá ció. A szín házi vi lá gon kí vül a Ka tona Jó zsef
Szín ház tár su lata és a ka pos vári egy üt tes, As cher Ta más két mû he lye is
ala po san meg vál to zott. S meg vál to zott maga As cher is. Nap ja ink ban jó -
val több idôt szen tel a pe da gó giai te vé keny ség nek, mint ré gente. Ren de -
zé sei ke vésbé ke re sik az át ütô, köz vet len ha tá so kat, mint pél dául 1976-
ban (Ál lami áru ház, Ka pos vár) vagy 1985-ben (Há rom nôvér, Ka tona). In -
tel lek tu a li tása, elemzôkész sége, a kis té nyek hi te lére ér zé keny fi gyelme,
szí nész ve zetô in ven ci ója to vább mé lyült – mun ká i ból vi szont ta lán épp a
sze les ség, a pro vo ká ció hi ány zik. Így ki váló A vad ka csa. Nem Há rom nô -
vér, nem Ál lami áru ház. Egy ma gán vad ka csa.

Hjal mar Ek dal har min cas éve i ben járó fény ké pész. Rosszul me gye get
a boltja. Jó sze ri vel ab ból él nek, amit ügyes fe le sége re tu sá lás sal ke res.
Gyer me kük (az ál do zat), Hed vig ki vé te lé vel min den ki nek az éle té ben
van re tu sál ni való Ib sen szim bo lista szín pa dán. Sor sok sik lot tak ki, sö tét
aka ra tok és ár nyé kos gyön ge sé gek ér vé nye sül tek. A pénz be szélt, a pénz
be szél. As cher az ib seni szim bo li ká ból nem elsôsor ban a szár nya sze gett

vad ka csa jel ké pes sé gét, ha nem a
ta kar ga tott éle tek ha mis meg szé pí -
té sé nek csôdjét ve szi szem ügyre.
Legfôképp pe dig Gre gers Wer lét,
az ide a lis tát, aki az er köl csi ma xi -
ma liz mus ne vé ben ha dat üzen az
ál ta lá nos élet ha zug ság nak. Ki de rül,
hogy a pro tes táló hit, kül de té ses vétó,
mely a pu ri fi ká tort ve zérli, vég ze -
te  sebb kárt tesz az igaz ság, a té -
nyek el vi se lé sére al kal mat lan tár -
sa dalmi-csa ládi kö zeg ben, mint
ma guk a ha zug (eset leg ed dig fel
nem fe dett) mo men tu mok. A po -
ten ci á lis meg mentô és a re mény -
beli meg men tet tek is alul ma rad -

Tar ján Ta más

Tényképészet
H E N  R I K  I B  S E N :  A  V A D  K A  C S A  

A

Keresztes Tamás (Gregers Werle) 
Fullajtár Andrea (Gina) és 
Fekete Ernô (Hjalmar Ekdal)
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nak ab ban az el kor hadt rend ben,
ame lyen nem se gít írott ma laszt,
pré di kált té zis. Kú nos László A vad  -
ka csa-for dí tása e vi lág hû nyelvi le -
nyo mata.

Ke resz tes Ta másé az este. Al ka -
ti lag gye re ke sen fi a tal, tö ré keny az
éret tebb (egy tá voli fû rész te le pen a
munka re me té je ként élô) Gre gers
sze re pére. Ettôl még in kább ki bu -
kik belôle az er kölcs ta pasz ta la tok
és meg fon to lá sok nél küli jó ta nu -
lója. Nem stré ber, de for dí tott Tar -
tuffe. Ke resz tes élet ide gen, frá zis -
szaj kózó, hu mor ta lan sá padt fic -
kó  nak mu tat ko zik, akit a he gyi,
er dei le vegô sem csí pett meg, okí -
tott böl cses ségre. Ké je sen, a hisz -
té ria ha tá rán, láb ujj he gyen só vá -
rogja, hogy neki le gyen igaza (ab -
ban, ami ben igaza is van): nem az
újra keb lére ölelt egy kori ba rát,
Hjal mar gyó nása és meg újuló
min den nap jai iz gat ják, ha nem a
tisz ta sá geszme tö ké lye és a sa ját ne  -
mes el kö te le zett sége e tö kély nek.
A Csak a ba rá ta ink tól ments meg,
Uram, min ket! mon dása fé nye sen
igaz Ke resz tes Ta más pa ran cso -
lóan tüs tén kedô, min den szi tán át -
lá tó mo rál vi té zére.

A fôbb sze replôk ál ta lá ban nagy
biz ton ság gal, ci zel láló ala pos ság -
gal mo zog nak, mind egyi kük nek
sa játja a kettôs vegy ér ték. Le köti
ôket a rossz, és hí vo gatja ôket a jó.
Errôl – tet te ikrôl, gyar ló sá ga ik ról,
ví vó dá sa ik ról – meg le hetôsen pon -
tos tu do má suk is van. Máté Gá bor
hû vösre tem pe rált öreg Wer léje –
a fiát, va la mint az egy kori cég tár -
sat, az idôsb Ek dalt il letôen – nem
rin gatja ma gát a grál lo vag ság il lú -
zi ó já ban. Tudja, amit tud, amit el -
kö ve tett. Azt is, ami kö ze lít. Ha -
ma  ro san meg fog va kulni. Már
gya ko rolja a ta po ga tózó já rást.
Újra nôsül, hogy le gyen tá ma sza
(Bod nár Erika mint Sörbyné cécó
nél kül kür töli ki: ô igen is tá masz
lesz, s ettôl igen is meg gaz dag szik).
Ful laj tár And rea (Gina) a más fél
év ti ze des rejtôzés fog lya: való szí -
nû leg az idôsebb Werle gyer me két
csem pészte a há zas sá gába. Az an -
cilla-alá zat és a sze re tet-pe ni ten cia
ezért kí séri az ér des asszonyt (be-
és fel is me ré se i nek tem pó ját még
le het pre cí zeb ben idôzí teni).

Fe kete Ernô nem a mai köd evôt,
a szinte munka nél küli in tel lek-

tu elt (a „fel ta lá lót”) ke resi, ön ma gá val is ne he zen el -
hi te tett pó zai még is az ak tu á lis an tihôsre lel nek rá.
Hagyja irá nyí tani ma gát Gre gerstôl, mert azt hi szi:

ô, Hjal mar van nye reg ben. Be ze rédi kor mo sabb ne vet het nékje és Ha u -
mann gro tesz ket ke resô mász ká lása mel lett Fe kete iró ni ája si mul bele
leg in kább a Ke resz tes dik tálta tra gi ko mé diai miliôbe.

Az or vos Rel ling és a te o ló gus Mol vik Gre gers rossz szel le mei. Bi zo -
nyára vod ká tól hány nak, olyannyira oro szo sak a Sza kács Györ gyi ál tal rá -
juk adott ko pott toll azat ban. Az elôbbit Be ze rédi Zol tán az il lú zi ót lan, ci -
ni kus éles lá tás fej sze csa pás-mon da ta i val uszítja Gre gers el len, az utóbbi
(Raj kai Zol tán) a dísz let dü löngve álló-mozgó ré sze. (Khell Zsolt in kább
ga rázst, mint pad lást ter ve zett – el öl sze gé nyes fény ké pész-mû te rem mel,
ho dály la kás sal, há tul, a kettôs to ló ajtó mö gött a fura, el kép ze lendô nyúl -
va dá szati te rep pel.) Ha u mann Pé ter – még az elsô fel vo nás ele gáns
Werle-há zá nak fesz élyezôen fél ho má lyosra vi lá gí tott ün nepi va csora je le -
ne té ben – nagy tit ko kat ígér az öreg Ek dal ról, késôbb min dezt a ren dezô
ki mérte jár ká lá sokba öli. Simkó Ka ta lin (Hed vig) nem in fan ti li zálja az
agyonlôtt sorsú kis Hed vi get: jel kép – em ber gye rek-vad ka csa – he lyett
igazi kis lány. Szacs vay László (Pet ter sen, inas) pin durka fel ada tot ka pott.
Meg emeli.

Mes si a niz mus, kép mu ta tás, ta nács ta lan ság. Még a leg vé gén, egy kis
ha lott kö rül is. Újra, to vább, is mét. As cher biz tos kéz zel rakja össze a
puzzle-t. Min den da rabka meg ke rül.

Ib sen orr nyer gén nem rán dul a csíp tetô.

HEN RIK IB SEN: A VAD KA CSA 
(Ka tona Jó zsef Szín ház)

Fordította: Kú nos László. Díszlet: Khell Zsolt m. v. Jelmez: Sza kács Györ -
gyi m. v. Világítás: Bá nyai Ta más m. v. Dramaturg: Fo dor Géza. Rendezô:
As cher Ta más.
Szereplôk: Fe kete Ernô, Ha u mann Pé ter, Ke resz tes Ta más, Máté Gá bor,
Ful laj tár And rea, Simkó Ka ta lin m. v., Bod nár Erika, Be ze rédi Zol tán,
Raj kai Zol tán, Szacs vay László, Dégi Já nos m. v., Pol gár Csaba e. h., Mor -
vay Imre, Fri e dent hal Ta más e. h., Herc zeg Ta más e. h.

Fekete Ernô és 
Keresztes Tamás 
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Úgy ne gyed szá zad dal ezelôtt, ami kor szín há za ink
elôször tûz ték mû so rukra a szerzô két leg ma ra dan -
dóbb nak tûnô da rab ját, az Ama de ust és az Equ ust, éles
vi ták zaj lot tak a da ra bok ér té kérôl és az író je lentôsé -
gérôl. Meg lepôen he ves in du la tok fe szül tek egy más -
nak, s egé szen vég le tes vé le mé nyek fo gal ma zód tak
meg: egye sek való sá gos szín padi újí tó ként te kin tet tek
Shaf ferre, míg má sok si lány, egy nyári bul vár szer -
zônek tar tot ták. Az idô egyik ál lás pon tot sem iga zolta:
az író rep re zen táns da rab jait az óta is játsszák szerte a
vi lá gon, ám kí no san fél re si ke rült elôadá sok sora ta -
nús ko dik ar ról is, mi tör té nik ak kor, ha a szín padi al -
ko tók ki fi no mult mû vé sze tet lát nak ott, ahol in kább
pre cí zen szer kesz tett, rop pant ügyes, a szín padi ha tá s -
e le mek kel ki tûnôen bû vész kedô struk tú rát kel lene
ke res niük és le kot táz niuk. A Shaf fer-drá mák elôadá -
sát két ko moly ve szély fe nye geti: az egyik, ha a szép -

lelkû, a vi lá got a drá mán ke resz tül meg vál tani akaró
ren dezô mély lé lek tani össze füg gé se ket pró bál fel tárni
az ügye sen va ri ált jel lem- és szi tu á ci ó sab lo nok he lyén,
s ezek ked vé ért a szö veg in du kálta szín padi ha tá sok -
ról is le mond (túl azon, hogy ez zel ép pen a mû hi á -
nyos sá ga ira de rül fény, maga az elôadás is ré me sen
unal mas lesz). A má sik ve szély az ef fek tek túl fo ko zá -
sa, ami könnyen ön célú ha tás va dá szatba tor koll hat
(Shaf ferre e té ren iga zán fel es le ges rá li ci tálni). Ám ha
a ren dezô pon to san tisz tá ban van a szö veg ér té ke i vel
és fo gya té kos sá ga i val, elôbbi e ket pro fesszi o ná li san
ér vé nye sí teni, utób bi a kat jó té ko nyan el fedni ké pes,
ért a szín padi ha tás csi ho lá sá hoz, bír stí lus- és for ma -
ér zék kel, s a két fôsze repre meg fe lelô for má tumú és
szak mai tu dású szí né szek áll nak ren del ke zésre, igen
erôtel jes, ha tá sos, íz lé se sen szó ra koz tató elôadás jö -
het létre. Nagy já ból ez tör tént most Nyí regy há zán.

Ur bán Ba lázs

Har mo ni kus hang je gyek
P E  T E R  S H A F  F E R :  A M A  D E U S

szín lap ál lí tása sze rint a nyí regy házi Mó ricz Zsig mond Szín ház az Ama deus be mu ta tó já val kí ván 
tisz te legni Wolf gang Ama deus Mo zart szü le té sé nek két száz öt ve ne dik év for du lója elôtt. A ru ti nos

és eny hén ma li ci ó zus szín házba já rót ez némi ag go da lom mal tölti el – ré szint azért, mert el eve fenn tar tás -
sal ke zeli az ün nepi meg em lé ke zé se ket, ré szint mert Shaf fer da rabja elég ke véssé tû nik al kal mas nak az
áhí ta tos ün nep lésre. 

A

Fazekas István
(Salieri) és
Avass Attila
(Mozart)
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Tas nádi Csaba ren de zése sem
célt, sem mér té ket nem té veszt.
Az elôadás ban nincs drá má zás, ér -
tel met len pszi cho lo gi zá lás; Sa li eri
Is ten nel foly ta tott há bo rúja ép pen
annyira vé te tik ko mo lyan, ameny -
nyire a drá mai szi tu á ció meg kí -
vánja. Tas nádi Ist ván dra ma turg -
ként ki csit ki e gye ne sí tette a szö ve -
get; nye sett is belôle, de egyút tal
át lát ha tóbbá tett bi zo nyos szi tu á ci -
ó kat, meg emelte egyik-má sik sze -
rep je lentôsé gét. Csík György sa li -
e ris ele gan ciát tük rözô dísz lete
akár mai új gaz da gok la ká sát is
idéz heti. A di záj nos ki épí tésû szo -
ba (mely ben há tul me dence is ta -
lál ható, ahol Sa li eri sze retôi úsz -
kál hat nak) gya kor la ti lag egyet len tere a já ték nak, a
„tö meg je le ne tek” leg több ször a szo bát há tul ról le záró
üveg aj tók mögé szo rul nak. Ez a meg ol dás utal a já ték
ke re tére is, mely sze ren csére túl nagy hang súlyt nem
kap: Fa ze kas Ist ván nem is kí sér le te zik a tör tén tekre
cso szogó vé nem ber ként vissza em lé kezô kom po nista
me gi dé zé sé vel. A re a lisz ti kus já ték mód ettôl ki csit
meg emel ke dik, de ép pen csak annyira, hogy azért a
re ál szi tu á ciók ne ve szít sék el ér tel mü ket. Ezt a já ték -
mó dot tá mo gat ják La dá nyi And rea szel le mes moz gá s -
öt le tei, fôként az elôadás má so dik fe lé ben (pél dául
A va rázs fu vola szce ní ro zá sá nál). Szí ne sek a je le ne -
tek, pergô a já ték rit musa, Sa li eri ma gá tól ér tetôdô
ter mé sze tes ség gel sé tál ki-be a tör té net és a nar rá ció
ha tá rán.

A szí né szi ala kí tá sok vi szont nem túl szí ne zet tek; a
gyak ran tú lon túl is há lás nak vélt mel lék sze re pek ala -
kí tói pél dás vissza fo gott ság ról tesz nek tanú sá got.
Tóth Zol tán László nem kreál tök ke lü tött arisz tok ra -
tát a csá szár alak já ból, in kább az ösz tö nö sen jó íz lésû,
ám ud vari for mu lákba és nyárs pol gári al lû rökbe be -
bá bo zó dott em ber el lent mon dá sait mu tatja meg ér -
zék le te sen. Mol nár Ma ri ann Cons tanze-ként föld höz -
ra gadt, ám ve le jéig tisz tes sé ges, fér jét fel tét le nül sze -
retô asszonyt ját szik, egy szerû, s ép pen ezért ha tá sos
szí né szi esz kö zök kel. Sa li eri ta nít vá nyai mint egy az ô
el len pont ja ként je len nek meg: Kuthy Pat rí cia (Kat he -
rina) és Je nei Ju dit (Sop hie) a nôi ál nok ság szá mos ár -
nya la tát játsszák el. Bá rány Fri gyes szí né szi je len léte
sú lyá val hi te le síti a nagy vo nalú, ám os toba Swi e ten
báró alak ját, Ko csis An tal és Ka me niczky László pe dig
a leg ké zen fekvôbb esz kö zök kel, sal lang men te sen
hoz zák színre az ud var egy más sal is ve tél kedô tag jait.

Avass At tila elsô lá tásra kissé ko ros nak tû nik Mo -
zart sze re pére, ám az al kati el té rést a szí né szi já ték fo -
ko za to san sem missé te szi. Avass nem Mo zart csoda -
gye rek vol tára te szi a hang súlyt; ez az Ama deus, ha
meg élné a nyolc va nat, ak kor is ilyen el vi sel he tet le nül

in fan ti lis, tisz te let len, al kal maz ko dásra kép te len ma -
radna. Ám maga tar tása tá vol ról sem tu da tos non kon -
for miz mus: vi sel ke dése ön nön zse ni a li tá sába ve tett
hi té nek me gin gat ha tat lan sá gá ból fa kad. S ezt a hi tet a
szí nész annyira ér zék le te sen je le níti meg, hogy si ke -
rül a bra vúr: a nézônek sem ma rad két sége a kom po -
nista zse ni a li tá sát il letôen. Fa ze kas Ist ván vi szony lag
szûk hang- és gesz tus tar to má nyon be lül, fel et tébb szí -
ne sen játssza el Sa li eri ér zel me i nek vál to zá sait, cso dá -
la tá nak és gyû lö le té nek pár hu za mos el mély ülé sét –
majd (a ke ret ré sze ként) hol fö lé nye sen kom men tálja,
hol idézôjelbe te szi ér zel meit. Ritka pon tos ság gal fe l-
é pí tett, ko moly szak mai tu dás ról ta nús kodó ala kí tás.

Tas nádi Csaba ren de zése szerzôt és tár su la tot is fe-
l et tébb jó szín ben tün tet fel. Nem vi lág meg vál tásra,
még csak nem is a szín házi vi lág meg vál tá sára tör, ha -
nem is mé tel ten az íz lés, szak tu dás és a pro fesszi o na -
liz mus mér he tet len fon tos sá gá ról gyôz meg. Ar ról,
hogy ez nem fel tét le nül szürke ipa ros mun kát, ha nem
a maga ne mé ben és ke re tei közt ki emel kedôen jó, ha -
tá sos, kul tu rál tan szó ra koz tató elôadást is ered mé -
nyez het. Me lyet blöf fök, ga gyik és ér tel met len neki -
fesz ülé sek évad jain fel et tébb üdítô ér zés látni.

PE TER SHAF FER: AMA DEUS
(Mó ricz Zsig mond Szín ház, Nyí regy háza)

For dí totta: Vajda Mik lós. Dra ma turg: Tas nádi Ist -
ván. Kon zul táns: La dá nyi And rea, Se di ánszky Nóra.
Ze nei ve zetô: Ka zár Pál. Lát vány: Csík György. Se -
géd ren dezô: Fü löp An géla. Ren dezô: Tas nádi Csaba.
Sze replôk: Fa ze kas Ist ván, Avass At tila, Mol nár Ma -
ri ann, Kuthy Pat rí cia, Je nei Ju dit, Tóth Zol tán
László, Bá rány Fri gyes, Ko csis An tal, Ka me niczky
László és a tánc kar.

Molnár Mariann 
(Constanze) és 

Avass Attila 
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el tá ma dunk” – ígé rik 2006 de cem be ré ben a Nagy mezô ut cá ban.
Még pe dig egy He len nevû sze replô, aki ép pen a Jane Eyre címû re -

gényt ol vassa a Jane Eyre, a lo wo odi árva címû elôadás ban. Maga a hôsnô
és hosszú küz del mek árán meg ta lált ked vese, im má ron férje egy más
mel lett ül nek, hát tal a nézôknek. „Fel tá ma dunk”, hang zik el va lami
nagy, szellôs nyu ga lom ban. Az elôadás nak vége, de a füg göny még nem
megy le. Hagy ják, hogy a szó meg ér kez zen a nézôhöz. Mint ha nem is ki -
mon dott szó lenne, ha nem sú lyos, is me ret len tárgy, köz szem lére téve,
szinte szé gyen te le nül; az al kotó vi gyázva hozza a szín padra, hogy nézô és
szí nész együtt szem lél hesse. Vé gül rá érôsen, min den siet ség nél kül ol to -
gatni kezdi a fé nye ket. A tár gyat mint út ra va lót a nézô elv iszi, be dobja az
elsô ku kába, mint el hasz nált szín ház je gyet, vagy a pár nája alá rakja, mint
gye rek ko rá ban a tej fo gat. 

Bá tor is ten kí sér tés, nem csak e mon dat, de az egész tör té net szín re vi -
tele. Szól hitrôl, erényrôl, el kö te le zett ségrôl, ki tar tás ról, sze re tetrôl és
sze re lemrôl, alá zat ról, méltó ság ról – egy ke véssé moz gal mas, mo no ló -
gok ból épít kezô, öne lemzô, pá tosz tól sem félô szö veg ben. Nem a je len -
való hi te ha gyott vi lág áll a kö zép pont já ban, ki fosz tott, ci ni kus üres sé gé -
vel, ha nem az em ber mint le hetôség és esély. Char lotte Brontë nép szerû
(férfi ol va sók ál tal gyak ran le né zett és fleg mán „nôinek” ne ve zett) re gé -
nyét vi szi színre elsô pró zai ad ap tá ci ó já ban Zsó tér Sán dor, a tör té net je -
lentôs ter hét a cím sze replôre bízva, aki egy szerre éli és ret ros pek tíve me -
séli, fe li dézi sa ját tör té ne tét. (Aho gyan az egyet len ál ta lam is mert an gol
ad ap tá ció is.) 

A ha tal mas ter het Wé ber Kata vi szi, ci peli, hol könnye dén, ne vetve, hol
el ne he zül ten, mint egy vi zes ru ha u szályt. A gaz dag és szem élyes, lük tetô
belsô életû, ér zé keny, reb be né keny, né mi képp zár kó zott, be fele fi gyelô –
amúgy ki váló fi gyel mû – szí nésznôt már nyí regy házi ko rá ban is kí ván -
csian néz tem; köz he lyektôl és külsôsé gektôl men tes tu dott ma radni még
gyenge ren dezôk irá nyí tása alatt is. Zsó tér (a vele való ta lál ko zás pá lyája
for du ló pont já nak tû nik), óva to san és biz ton sá go san ve zetve, elv iszi ôt sa -
ját tu dása leg szé léig. És Wé ber Kata a Rad nóti szûk szín pa dán ha tal mas
te ret kapva lát ha tóvá te szi szí né szi tu dása pe re mét. Ala kí tá sá ban most
sincs klisé, ha zug ság, fals hang meg lát vány szí né szet. Ke vésbé le foj tott
és in tel lek tu á lis, mint ál ta lá ban a Zsó tér-elôadá sok szí né szei (a sze rep
ezt akár most is el bírná), ô he ve sebb, ér zel me sebb, bi o ló gi a ibb, szen ved é -
lye sebb. Olyan Jane Eyre-t ala kít, aki tiszta és hi bát lan ösz tö nei sze rint él,
nem a fe jé ben lévô ti la lom fák je lö lik ki út ját. Nem csak el hi szem, de já -
téka lát tán meg is kí vá nom az em beri jós ágot és alá za tot, ma kacs hi tét a
sze re lem ben. Ha tal mas, pom pá za tos szö veg fo lya mot mond, ám Wé ber
Kata nyug ta lan, sietôs szö veg mon dása, té vesz té sei, a be széd gya kori ku -
sza sága arra fi gyel mez tet, hogy a szí né szet hez hasz nált amúgy erôs em -
beri fegy ver tá rá nak a be széd a leggyen gébb esz köze. Mint ha nem hinne
eléggé ab ban, hogy a nézô fi gyel mét ké pes szö ve gé vel is bir to kolni. Nem
össze ha son lí tás képp, de azért még is: Mar tin Márta (aki két ki sebb sze re -
pet ala kít) szí né szi esz köz tá rá ban a be széd olyan, mint sú lyos ka la pács –
min den ütés pon to san ta lál, fáj dal mat okoz an nak, akire a szó mérve van.
Jól áll a ke zé ben, akár csak az a szim bo li kus kis „nôi” ka la pács, ame lyet

a ren dezô azért ad a ke zébe, hogy
kar mait ma ni kû rözze vele.

A szán dék nagy szerû sége el le-
n ére az elôadás elsô ré sze, ahogy
mon dani szok ták, unal mas, de in -
kább úgy fo gal ma zok: ese mény te -
len. Mint ha az idea, az anyag ne -
me sebb lenne, mint ami lyen tes tet
ölt a szín pa don. Egy Zsó tér- (vagy
bár mi lyen) elôadás tól már nem
külsô ese mé nye ket és moz gal mas
tör té ne tet vá rok, ha nem belsô, em -
beri ese ményt. A gon do lat és a szó
ese mé nyét. A Zsó tér-ren de zés tét -
je: tör té néssé tud-e a szó, a szín pa -
di be széd válni, hi szen nem „for -
dítja le” gesz tussá, sem képpé,
nem „áb rá zolja”. Az elôadás zár -
szava ese mény, a be széd azon ban
gyak ran nem tud íj ként ki fe szülni
a szí nész és a nézô kö zött, nem vá -
lik lát ható tárggyá. A dara bér tel -
me zés is meg tor pan: a férfi vi lág
áb rá zo lá sá nak ku sza sága az zal
kez dôdik, hogy a ren dezô össze -
von két férfi fi gu rát (mind kettôt
Ter hes Sán dor ala kítja). Egyet len
szim bo li kus alak ban egye síti a sze -
rel met meg tes te sítô Ed ward Ro -
ches tert és a dé moni Mr. Brock le -
hurs töt, aki nem csak hogy ma gá -
val vi szi Jane Eyre-t egy gyû lö le tes
in té zetbe, de a ren dezôi me ta -
nyelv, a já ték és gesz tu sok nyelve
kép mu tató pe do fil ször nye teg nek
ál lítja be, aki jám bor köny vet kí -
nálva ol va sásra fel lib benti mez te -
len tes térôl a ta ka rót (ne vé ben –
nem vé let le nül – ki ta po gat ha tók
az an gol „törni” [broke] és „bán -
tani” [hurt] igék…). A sze rep össze -
vo nás ezút tal nem el ide ge nítô
szín házi kon ven ció, ha nem za varó
ku sza ság: ilyen lenne „a” férfi? –
tûnôdöm, mi vel hogy ô az egyet len
férfi a szín pa don. De Ro ches ter -
ben sincs semmi rend kí vüli, sze -
mé lyi sége gyenge, nem te len anyag  -

Tompa And rea

Egyedül a szerelem
C H A R  L O T T E  B R O N T Ë :  J A N E  E Y R E

„F
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ból van, por lik, ahogy ez a nagy -
szerû nô hozzá nyúl. Már az elsô
pil la nat ban meg bo csátja ma gá nak
múlt beli bû nét, té vely gé sét. Sze -
rel métôl ál do za tot kö ve tel, de ô
maga úgy áll elôtte, mint a ma szü -
le tett bá rány. Va jon a szí né szi ala -
kí tás bûne ez, vagy a ren dezôi ér -
tel me zésé? Ter hes Sán dor Ro ches -
te ré nek nin cse nek di lem mái, nem
szen ved, nem ren dül meg, és nem
is küzd, ha nem mo so lyogva, de rû -
sen, ke dé lyes-szen v te le nül ha lad
át az éle ten, az az he verôjén ál mo -
do zik (sze relmi „inak ti vi tá sát”
test hely zete is tük rözi). Egy pil la -
natra sem jut eszébe, hogy el töp -
reng jen sa ját gyar ló sá gán, kis sze -

rû sé gén. Va lami szép nagy fér fi -
ü res ség lengi ôt kö rül, súly ta la -
nítja el. De mi lyen sze re lem ez,
amely ben Jane Eyre egye dül van,
és ami ért egye dül küzd? Nem üres
kép zel gés csu pán? Az elôadás elsô
je le nete a bú csúé – in nen fejt jük
vissza a tör té ne tet –, amit Jane/
Wé  ber könnyezve, Ed ward/Ter -
hes kö zö nyö sen vesz tu do má sul.
A sze re lem tétje már ek kor pi ciny ke.
Csak Wé ber Kata tesz azért, hogy
még is hi hes sünk benne – s kü lö -
nö sen az elôadás má so dik fe lé ben
si ke rült ezt a célt meg kö ze lí te nie. 

Zsó tér egyéb ként pon to sab ban ve zeti nôi sze replôit, mint a fér fi a kat.
Az ál ta lam lá tott ko rábbi ala kí tá sa i hoz ké pest végre szét tö re de zett Mar jai
Vi rág szí né sze té nek ke mény, maszk szerû kérge, amely el fedte sze mé -
lyi sé gét, most elôtû nik a tiszta te kin tetû, puha em ber, aki szé gyen te le nül
és hit tel mond nagy, ér vé nyes és ke ve sek ál tal val lott mon da to kat a meg -
bo csá tás ról, nyu ga lom ról, hitrôl, em beri jós ág ról. (Övé a fel tá ma dást
hir detô mon dat is.) Ami kor büszke, üres, nagy vi lági dá mát ala kít, úgy át
tudja lel ke sí teni, ahogy ko ráb ban nem: a já ték szer ként hasz nált nô szinte
rész vé tet keltve hagyja el a szín pa dot. Cso mós Ma ri nak va lami nem e
vi lági fi gu rát, szim bo li kus li dér cet kell meg tes te sí te nie. Ô lenne a férfi
múlt beli „bûne”, a té ve désbôl vagy gyar ló ság ból fel esé gül vett ôrült
asszony – Be ne dek Mari cso dás jel mezt is ad rá, ha tal mas fest ménnyé
vál to zik a szín pa don –, meg fog ha tat lan, za varba ejtô alak, tör té nete sem
vi lá gos (aki nem ol vasta a re gényt, ta lán nem is érti), szim bo li kája ide -
gen az elôadás egé szétôl. Fest mé nyek, lá to má sok ké peit me séli, de ezek
nem vál nak a nézô belsô lá to má sa ivá – ne héz fi gyelni rá, mert nem
tudni, hon nan jön, mit akar, hová tart, mi köze a tör té net hez, a sze re -
lem hez. 

Wéber Kata (Jane Eyre) 
és Terhes Sándor 
(Edward Rochester)

Martin Márta
(Sarah Reed),

Wéber Kata és
Marjai Virág

(Helen Burns)
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Amb rus Má ria dísz lete most elôször nem gyôz
meg: in kább a tér kon ven ci óit hasz nálja, mint a nézôi
kép ze le tet. A gyer mek kor fé lel me tes vö rös szo bája,
ahová be zár ják a ra kon cát lan ko dó kat, kép re gény fes té -
szet tel, a ja pán man gák vi lá gá val van ki bé lelve: sze re -
tet hi ány, ke gyet len ség, szi gor, bün te tés la ko zik Jane
Eyre szo bá já ban. Ez a tér mint a meg nyo mo rí tott,
árva gyer mek fan tá zi á já nak tü kör vi lága vé gül el nyeri
ér tel mét, és Jane Eyre „szép raj za i ként”, ame lye ket a
férfi meg cso dál, még akár vic ce sek is. Egyéb ként gyö -
nyö rûen van vi lá gítva; a fé nyek pon to sab ban köz ve tí -
tik az em beri áll apo to kat, mint a lát vány. A dísz let leg -
jobb eleme egy össze csuk ható nyug ágy, amely ben ki -
vá lóan le het fé lig ülve, fé lig fe kve ol vasni. Ez a
né  mi képp új „zsó téri” test hely zet (ülni, állni, sé tálni,
fe küdni már lát tam szí né szeit), most akár szim bo li -

kus test hely zet ként is fel fog ható. Szub jek tív vé le mé -
nyem sze rint a leg ké nyel me sebb ol va sási póz ez: fel -
tett láb, meg tá masz tott felsôtest. Mint va lami Ma -
dame vagy Mon si eur Ré ca mier a sze re lemre és ol va -
sásra egya ránt al kal mas hely szí nen. 

CHAR LOTTE BRONTË: JANE EYRE, 
A LO WO ODI ÁRVA (Rad nóti Szín ház)

Ru zitska Má ria for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val az
elôadás szö ve gét ké szí tette és ren dezte: Zsó tér Sán  -
dor. Dísz let: Amb rus Má ria. Jel mez: Be ne dek Ma ri. 
Sze replôk: Wé ber Kata, Ter hes Sán dor, Cso mós Ma -
ri, Mar tin Márta, Mar jai Vi rág. 

v szá za do kon átí velô nagy re gényt, írói nar rá ci ó val
meg spé kelt vég te len csa lád tör té ne tet ve sze del -

mes do log színre vinni. Meg há lás is per sze, kü lö nö -
sen ha a nézôk/ját szók több sége nem csak ked veli, ha -
nem is meri is a szó ban forgó opust. Mi kor Schwaj da
György jó ti ze nöt éve meg írta ne ve ze tes ad ap tá ci ó ját
Gar cía Már quez vi lág hí res re gé nyébôl, több elem zés is
szü le tett ar ról, hogy a mo dern vi lá gi ro da lom eme is -
kola te remtô mûve mi lyen dra ma tur giai csap dá kat rejt
a szín re vivôk szá mára. Schwajda áti rata le csu pa szí -
totta a gaz da gon bur jánzó epi kai szö ve vényt, s a „má -
gi kus re a liz mus” je gyé ben fo gant, kacs ka rin gós me se -
szö vésû la tin-ame ri kai pró zát jó részt a fô hôsnô né -
zôpont jára szû kí tette. Ugyan ak kor a szín mû eré nyei is
rög tön szem be tûn tek: a szö ve vé nyes ese mény sor ból
szín pad szerû met szet, drá mai ví zió raj zo ló dott elô,
hús-vér hôsök kel, át él hetô em beri sor sok kal, ame lyek
azo no su lást kí nál tak, be le fe led ke zést, kon temp lá ciót,
tör té net mon dást és me sét min den men ny iség ben.
Meg egy mi ti kus asszony sor sot, amely be év szá za dos
fáj dal mak sû rû söd tek; túl élési prak ti kák, ér zéki örö -
mök és naiv bot la do zá sok, há bo rúk, csa  ládi vi szá lyok,
re zsim vál tá sok, ha talmi té bo lyok és sú lyos csön dek.  

A klasszi kus re gé nyek szín re vi te lé nek van némi
ma gá tól ér tetôdô  bája s egy fajta ne me sen emel ke dett

Ko vács Dezsô

A mese mondó 
bosszúja
G A B  R I E L  G A R  C Í A  M Á R  Q U E Z :  S Z Á Z  É V  M A  G Á N Y
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kül de tése: fe li dézni a kul ti kus mû vet, ked vet csi nálni
az ol va sás hoz… Kér dés per sze, mennyire ké pes föl -
szik ráz tatni a szín ház az epi kába kó dolt drá mát. S mi -
féle szen ved élyek su gá roz nak át egy tá voli, eg zo ti kus
vi lág ból a mi nyers va ló sá gunkba? A Száz év ma gány
anno si ke res be mu tató ré vén vált a honi tár su la tok si -
ker da rab jává, a szol noki Szig li geti Szín ház Taub Já -
nos ren dezte elôadása Törôcsik Ma ri val és Ga ras De -
zsôvel a kulcs sze re pek ben mind járt ki je lölte a dráma
színi lép té két, le het sé ges já ték mód ját, ma gasra téve a
lé cet a késôbbi szín re vivôk elôtt. 

Az évad de re kán egy szerre két tár su lat is ne ki ru -
gasz ko dott a Gar cía Már quez-mû nek, ki sebb-na gyobb
be a vat ko zá sok kal mind két he lyen Schwajda áti ra tát
játsszák. A szé kes fe hér vári ka mara szín ház ban üres
tér fo gadja a nézôt. Az öb lös tér pa do za tát fe kete,
szür ke, pi ro sas, sárga mû anyag hul la dék bo rítja. Szi -
vacs  csí kok, -da rab kák gar ma dája he ver min den ütt,
mint va lami ôszi avar. Amirôl mind járt fel rém lik az
em ber ben, hogy ne tán ama apró sárga vi rá go kat
szim bo li zálná, ame lyek a re gény ben José Ar ca dio
Bu en día ha lá la kor hull nak az égbôl. De nem, az alj zat
de ko ra tív-or na men tá lis elem csu pán, amely be fedi
a szín te ret, el tün teti a tér ko pár sá gát, s ami ben hem -
pe regni le het, bir kózni, ját sza dozni és buk dá csolni.
A nyitó kép ben kis fiú ját szik do bó koc kák kal a föl dön
ücsö rögve, neki me séli majd el Ur sula a csa lád te ker -
vé nyes his tó ri á ját. Pár mé re tes függôágy ring vas kos
osz lo po kon, eze ket le le mé nye sen és funk ci o ná li san
hasz nál ják az elôadás ban. (A dísz let ter vezô Da róczi
Sán dor.) Nagy Vik tó ria jel mez ter vezô szép sé ges la tin-
ame ri kai szôtte sekbe öl töz tette a já té ko so kat, kü lö nö -
sen Ur sula át tört min tá zatú vö rö ses pon csója, José
Ar ca dio Bu en día nyers vász nak ból ké szült rusz ti kus
ha cu kái és Mel chi a des dú san hím zett mel lé nye tû nik
ki a szín pom pás ga lé ri á ból. Ôk még a tör zsi tra dí ció

kosz tüm jeit vi se lik, nem úgy, mint a késôbbi nem ze -
dé kek tag jai, akik talmi di va tok hoz iga zodva pró bál -
nak el sza kadni az ôsök szo kás rend jétôl. (Az Ama ran -
tát meg for mázó Vá radi Esz ter Sára pél dául hang sú -
lyo san tür kiz kék egy ré szest vi sel.)

A ru hák, pa ra dox mó don, szí ne seb bek, mint a meg -
je lenô fi gu rák; Ur sula ka riz ma ti kus alakja ugyan
rendre be ra gyogja a já té kot, ám a sze replôk több sége
meg le hetôsen ha lo vány, egy síkú, szín te len. Dra hota
And rea nem va já kos mat róna, aki egy szerre vén sé ge -
sen öreg és el pusz tít ha tat la nul fi a tal, ha nem érett,
her vadó szép asszony, aki nôies bá já val, anyai ere jé vel
és szi go rú sá gá val pró bálja kéz ben tar tani a nagy csa -
lád vi har zá sát, tör té nelmi pul zá lá sát. Sze mé ben ott a
ret te gés, az örö kös vesz te sé gek fö lötti ag go da lom,
még is, alakja in kább pasz tell szerû, mint szen ved é -
lyes; csönd jei, ma gába for duló el hall ga tá sai be szé de -
seb bek a szün te len za ka toló, mo no ton szö veg fo lyam -
nál. José Ar ca dio Bu en día fi gu rá ját Bata Já nosra
osz totta a ren dezô, Réc zei Ta más. Csa ládfôje fa mi li á -
ri san ke dé lyes, na i van lel ke sülô fi gura, aki meg venne
min dent a Ma con dóba ér kezô ide ge nektôl, csak épp a
nagy csa lá dot össze tartó erô és fér fiúi szi kár ság hi ány -
zik alak já ból. A sors rop pantó küz de lem a ter mé szet -
tel, ön ma gá val, az ezer fele szét húzó csa lád dal, Ur sula
el pusz tít ha tat lan asszo nyi ere jé vel. Bata nem gyôzi
drá mai erôvel a fi gura alak vál to zá sait, if jabb éveit ta -
posó fér fi ként és fá hoz kö tö zött, el nyûtt öreg ként
ugya no lyan egy ked vûen szem léli a vi lá got. 

BALRA: Horváth Virgil (Aureliano), Drahota Andrea
(Ursula Iguarán), Bata János (José  Arcadio Buendía) 
és Gulyás Sándor (Arcadio)

JOBBRA: Gerner Csaba (Melchiades), Horváth Virgil 
és Gulyás Sándor a székesfehérvári elôadásban
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A tár su lat, sajna, nem mu tat jó já ték kon dí ciót; sok
a szimp lán le bo nyo lí tott je le net, az elôadás nak nem
te remtôdik igazi íve, a ren dezôi hang sú lyok erôtle -
nek, az ala kok váz la to sak. Brun ner Márta Re be ca ként
ri ad tan sze re lem it tas, va dóc le ányzó he lyett dur cás
ném bert for mál, Kel ler Já nos Pi etro Cres pije arc nél -
kül ol vad bele a csa ládi ri tu á lékba, Várfi Sán dor Mos -
co téja el na gyol tan nagy vo nalú el öl járó. Mar kán sabbra
si ke rült Hor váth Vir gil rá menôs, vir gonc Au re li a nója,
Vá radi Esz ter Sára ön tu da tos Ama ran tája, Nagy Ad ri -
enne elom lóan oda adó Pi larja, Ger ner Csaba va já kos
clownba ol tott Mel chi a dese.

Az elôadás leg na gyobb baja még is az, hogy rendre
meg ke rüli a mû alapp rob lé má ját: nem ké pes meg je -
le ní teni az idô mú lá sát s az egy másra tor lódó nem ze -
dé kek alak vál to zá sait – az epi kai fo lyam ból föl szik -
rázó drá mát. A Gar cía Már qu ezra oly jel lemzô meg élt
sor sok, ön fe led ten vad ér zelmi hul lám zá sok, mélyrôl
fa kadó fáj dal mak he lyett szo li dan le bo nyo lí tott tár sal -
gási szín já té kot lá tunk, ame lyet csak el ne he zít az epi -
kus tör té net mon dás egy han gú sága. Ta lán késôbb
még ki futja ma gát a pro duk ció. 

A Víg szín ház elôadá sá nak do mi náns eleme Fü zér
Anni lát vá nyos és mo nu men tá lis szín pad képe. Egy -
másra hányt bú to rok, szé kek, asz ta lok, függôágyak,
he verôk, béke beli, szép sé ges tex tí liák, lim lo mok so ka -
sága bo rítja a ha tal mas szín pa dot, a zene kari ár kot,
sôt az emel kedô, zeg zu gos hátsó trak tu so kat is. Az el -
kü lö nülô szin tek kö zött kacs ka rin gós át já rá sok nyíl -
nak, az épp „ak ci ó ban lévô” sze replôk föl s alá bo tor -
kál nak a tér és az idô emel vé nyei kö zött, hogy az elô -
térbe – a je lenbe – jutva le játsszák epi zód ja i kat.
Min den ki ál lan dóan je len van, lát ha tóan vagy lát ha -
tat la nul, mo toz, szö szöl, lát vá nyo san szó ló zik, szen -

ved, öröm kö dik, vagy szimp lán ejtôzik; élôk, fe hér
arcú bábbá der medt és vissza-vissza járó hol tak se rege
kor zó zik, má szik, pul zál szün te len. Rejt élyek kel öve -
zett má gi kus mese vi lá got lá tunk meg ele ve nedni For -
gács Pé ter ren de zé sé ben. A szín pad kép ví zi ója át gon -
dolt és ha tá sos: Ma con dó ban „állni lát szék az idô”, így
múl nak el évek, év ti ze dek, év szá za dok. Az élet sor sok,
a nem ze dé kek egy másba csúsz nak, a sze replôk szi -
mul tán mó don élik éle tü ket. Össze tor ló dik múlt és je -
len, élôk és ha lot tak bé kés egy más mel lett élés ben
per ge tik min den nap ja i kat. A meg halni ké szülôk ar cát
gyön géd ci ró ga tás sal má zol ják fe hérre. Van nak, akik
nem is hal nak meg egé szen, csak el kez de nek meg -
halni. A rég el tá vo zot tak meg olyan ma gá tól ér tetô dô -
en vesz nek részt az újabb és újabb sze án szok ban,
hogy ab ból va ló ban egy má gi kus-misz ti kus, me le gen
bensôsé ges vi lág képe tá rul elénk. Ki csit ro man ti zált
ez a vi lág, a tra gé diák, gyil kos sá gok, vad össze üt kö zé -
sek, há bo rús ôrü le tek, az em beri szen ve dé sek majd -
nem ugya no lyan ko re og rá fia sze rint zaj la nak itt, mint
a vi gas sá gok, az ün ne pek, a paj zán du haj ko dá sok.
A ví zió sok szor att rak tí vabb, szug gesz tí vebb, mint
maga a szín padi cse lek vés: a tör té net mon dásba bele
le het fe led kezni, a nar rá ció el rin gat, az epi zó dok vég -
te len sora az örö kös is métlôdés kép ze tét kelti. A mese
fe lül írja a drá mát. Vagy nem is lesz a me sébôl dráma? 

Bör csök Enikô szé pen raj zolja meg a fi a tal Ur sula
élet vi dám vi hán co lá sát, az erôtel jes, érett nô lassú el -
hasz ná ló dá sát, el fá su lá sát, a szi kár mat róna el pusz tít -
ha tat lan élet ösz tö nét, ra gasz ko dá sát a már le bu tí tott
bi o ló giai sors hoz. Nincs eb ben a stra pa bíró asszony -
ban semmi va já kos vagy misz ti kus: tö ré keny nôt lá -
tunk, aki a szün te len sors csa pá sok alatt egyre job ban
meg gör nyed, össze megy, de lelke mé lyén ugyan az
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a csitri lány ma rad. Nem va rázs la tos, bib liai ôsa nyó -
ka, mint volt Törôcsik haj dan, ha nem kor ta lan, szi kár
asszony sze mély, va la hon nét a „fejlôdô vi lág ból”. Nem
öreg szik, csak las sacs kán meg fa kul. El fogy, el ron gyo -
ló dik. Nin cse nek lát vá nyos át vál to zá sai. Csak egy fél -
re csú szott kendô, egy slam pos ing ujj, egy szét zi lált-
szét dúlt haj csomó tu dó sít bensô áll apo tá ról. Bör csök
majd hogy nem egyet len re gisz te ren zon go rázza vé gig
sze re pét, még is ezer nyi szín sû rû sö dik eb ben a ki -
mér ten egyen le tesre csi szolt min tá zat ban. 

He ge dûs D. Géza José Ar ca dio Bu en dí ája elsôsor -
ban szen ved élyes, za bo lát lan férfi, csa pongó ösz tö -
nök kel, du haj in du la tok kal. Na i van lel ke se dik min -
den új iránt, de ha mar ki huny lel ké ben a fel-fel lob -
banó szalma láng. Ko ro sod ván is meg ma rad vá sott
ka  masz nak. Ko ra vén ha lott. Az elôadás ban nem fá -
hoz, ha nem két ágú lét rá hoz kö tö zik. Al mát rág csálva
egy ked vûen bá mul a sem mibe. Nézi, csak nézi ön nön
meg sem mi sü lé sét s az ál tala lét re ho zott vi lág össze -
ros ka dá sát. Le het, hogy nem is látja már. Csak a meg -
váltó sem mit várja. 

Har ká nyi Endre játssza Mel chi a dest; jö vendô mon -
dó, ti tok za tos ci gány em be rét az elôadás egyik fôsze -
replôjévé avatja. Út széli, ka ján ván dor ta nító. Nap ke -
leti bölcs, de ta risz nyá já ban üveg gyön gyök la pul nak.
Re zig nált al kalmi fi lo zó fus. Min dent tud, de sem mit
nem ért. Meg értô iró ni á val és öni ró ni á val kom men -
tálja a dol gok ál lá sát. 

A né pes sze replôgár dá ból rendre elôvil lan Pap Vera
élesre fent nyelvû Pi lar Ter ne rája, Da nis Lí dia szép sé -
ge sen va dóc Re be cája, Te le kes Pé ter fi no man disz -
ting   vált olasz zon gora han go lója, Tor nyi Il dikó lé gies
Re me di osa, Lá zár Ba lázs ak ku rá tus ke res kedôje, Ven -
c zel Vera so kat tudó Vi si ta ci ónja. 

For gács Pé ter ren de zése, a Víg en semble já téka
meg bíz ható, kor rekt munka. Nem re ve la tív erejû, de
lát vá nyos, nem hi bát lan rit musú, de szép szí né szi pil -
la na tok kal is me gör ven dez teti nézôit. Az elsô rész ben
gôzölgô hús le ves il lata ter jeng a nézôté ren, a má so -
dik ban el sza po rod nak a ha lot tak… Gar cía Már quez
má gi kus és re a lista re gény vi lá gát ma gam ra di ká li -
sabb nak, va dabb nak, vég le te sebb nek és szen ved élye -
sebb nek gon do lom e szce ná ri ó nál, de le gyen ez az én
ba jom. Hogy mit le het min debbôl meg je le ní teni a
Víg szín ház ha tal mas te ré ben, az már ér tel me zés, já -
ték kul túra, mû vé szi kon dí ciók kér dése. Gya ní tom, in -
ti mebb tér job ban el bírná az epi kus ih le tett ségû já té -
kot. Ám a Víg szín ház így is elég messzire ju tott a
meg va ló sí tás ban. 

GAB RIEL GAR CÍA MÁR QUEZ: 
SZÁZ ÉV MA GÁNY 
Szé kács Vera for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá -
val szín padra írta: Schwajda György 
(Vö rös marty Szín ház/
Pe li kán Ka mara szín ház, Szé kes fe hér vár)

Kon zul táns: Sze re dás And rás. Dísz let: Da róczi Sán -
dor e. h. Jel mez: Nagy Vik tó ria. Zene: Döme Zsolt.
Moz gás: Cserta Gá bor. A ren dezô munka társa: Vári
Já nos. Ren dezô: Réc zei Ta más.
Sze replôk: Dra hota And rea, Bata Já nos, Hor váth Vir -
gil, Vá radi Esz ter Sára, Gu lyás Sán dor, Brun ner
Márta, Ger ner Csaba, Nagy Ad ri enne, Kel ler Já nos,
Várfi Sán dor, Bu da házy Ár pád, Kraj csi Ni ko lette, Lé -
nárt Dá vid.

(Víg szín ház)

Dísz let-jel mez: Fü zér Anni. Dra ma turg: Ha ran gozó
Esz ter. Ügyelô: Ka bai Márta. Súgó: Bál int Éva. A ren -
dezô munka társa: Varga And rea.  Ren dezô: For gács
Pé ter.
Sze replôk: Bör csök Enikô, He ge dûs D. Géza, Har ká -
nyi Endre, Ju hász Ist ván, Csôre Gá bor, Pap Vera,
Cseh Ju dit, Da nis Lí dia, Venc zel Vera, La jos And rás,
Ep res At tila, Tor nyi Il dikó, Te le kes Pé ter, Sa rádi
Zsolt, Gyu riska Já nos, Lá zár Ba lázs, Berki Mó nika,
Hor váth Sán dor e. h., Ko vács Jutka e. h., O. Szabó
Soma e. h., Pol gár Pé ter e. h., Zri nyi Gál Vince e. h.

BALRA: Hegedûs D. Géza (José Arcadio
Buendía) és Börcsök Enikô (Ursula)

JOBBRA: Venczel Vera (Visitación) 
a Vígszínházban

S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e i



142 0 0 7 .  m á r c i u s X L .  é v f o l y a m  3 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

a Cse resz nyés kert-elôadás sal van dol gunk, el -
-

vár juk, hogy le gyen benne cse resz nyés kert. Nem
kell, hogy ott vi rá goz za nak a sze münk elôtt a fák, vagy
hogy ko sár szám szed jék a ját szók a gyü möl csöt (pe -
dig szép lenne!), de azért de rül jön ki, mi lyen az a hí -
res, ha tal mas, gyö nyörû bir tok. Tud juk meg, mit je -
lent a szín re vivôk szá mára, akik a „cím sze rep lôt” nyil -
ván tág ab ban ér tel me zik, mint ma guk a hô sök. A
cse resz nyés kert több mint cse resz nyés kert. Le tûnô
éra, el veszô múlt, ér ték vál tás tár gya/ál do zata. Cse hov
da rabja mint kor szak ha tár, ha tár eset, eset ta nul  mány –
és ezen ki fe je zé sek hosszú szó össze té tele – mind két
irány ból meg kö ze lít hetô. Oda le het állni vele az új

mellé vagy igaz sá got szol gál tatni ál tala a ré gi nek. (És
a kettô kom  bi ná ci ója is ezer nyi ár nya la tot mu tat hat.)
Min den esetre igényli a mû az al ko tói el gon do lást.
Mind a konk rét és szim bo li kus ele meirôl – a kerttôl a
gye rek szo bán át az est élyig –, mind az am bi va lens ér -
zé se ket keltô sze replôirôl, Lju bov And re jev ná tól Lo -
pa hi non át Pe tya Tro fi mo vig.

A Mis kolci Nem zeti Szín ház Cse resz nyés kertje az
a fajta elôadás – sok ilyen van egyéb ként –, ami kor a
nézô tá jé ko zat lan ma rad a te kin tet ben, hogy mit

Stu ber And rea

Fa nyûvôk kora
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

Áron László (Gajev), Fandl Ferenc (Lopahin), Barta Mária
Viola (Ánya), Müller Júlia (Ranyevszkaja), Bodor Németi
Gyöngyi (Varja) és Lukács Gábor (Trofimov)
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akar tak kö zölni vele. Nem sem mit mon dás  sal vá do lom
a pro duk ciót jegyzô Ra dos lav Mi len kovićot – an nál is
ke vésbé, mert en gem egy szer már meg hó dí tott Cse -
hov val, ami kor Eger ben színre vitte a Há rom nôvért –,
ha nem av val, hogy ren dezôi esz kö ze i vel, szí nész ve ze -
té sé vel, sze replôivel nem tudta célba jut tatni a fel dol -
go zandó in for má ciót. A leg jobb aka rat tal is csak ta lál -
gat ha tunk Mi len ković szán dé kait és in terp re tá ci ó ját
il letôen.

Fabry Ju raj jel zé sér tékû szoba dísz le tet ter ve zett a
kez dés hez. (Az elsô je le net a ku tyáké. Szé tu gat ják, fel  -
vé telrôl.) A pá lya ud var ról ér kezô há zi a kat vá rók át lát -
ha tat lan ab la kon né ze get nek ki az ut cára. Nincs sem -
mi ki lá tás. Az egy kori gye rek szoba
áll elôttünk, erre a vi rág min tás
mos dó áll vány utal. Mind vé gig ke -
vés tárgy van a szí nen, így min den
sze replô ah hoz a ke vés tárgy hoz
húz. Fandl Fe renc (Lo pa hin) pre cíz
ala pos ság gal be mo sak szik a mos -
dó nál, Baj László je pi ho dovi bé ná -
zás ként kis hí ján fel bo rítja, Hal má -
gyi Sán dor foly ton ré szeg Szi me o -
nov-Pis csikje egyen  súlyp rob lé mái
meg ol dá sá hoz ve szi igénybe. Ke -
re kes Va lé ria je len ték te len Sar lot -
tája késôbb be le fojt a vízbe egy já -
ték ba bát. Vége le gyen a kis ko rú -
ság nak! 

A gye rek szoba má sik, el ma rad -
ha  tat lan bú tor da rabja a szá zé ves
szek  rény. (Száz éve volt szá zé ves.
Mára vol ta képp két száz.) Ese tünk -
ben bi zo nyos ér te lem ben el játssza
ma gát a cse resz nyés ker tet, amely
sem mi lyen vo nat ko zás ban nem
képzôdik meg az elôadás ban. Ebbe
a szek rénybe Lo pa hin za va rá ban hir te len be le bú jik,
ami kor Lju bov And re jevna meg ér ke zik. El fog lalja.
(Me gelôle gezve azt, hogy övé lesz a bir tok, s ô fogja ki -
vá gatni a cse resz nye fá kat.) Ugyan ide ül be an da logni
a két test vér, Ra nyevsz kaja és Ga jev. Majd az elsô fel -
vo nás dísz le té vel együtt – amely mû fûszônye gek ré -
vén mint egy át ve zet a sza bad ban ját szódó má so dikba
– el fe lej tünk szek rényt, mos dót, múl tat és jö vendôt. A
szép re mé nyû nya  ra ló hely buk kan fel, há tul ná das,
mö götte csó nak si kol hat ke resz tül a szín pad mé lyen.
(A ná das, meg le het, ván dor mo tí vum, amely Mi len -
ković ta va lyi, új vi déki Si rály-ren de zé sébôl te le pült
ide.) A har ma dik fel vo nás ban a bál hoz ele gáns, bordó
ta pé tás fa lak ad nak ke re tet. Ezek el száll nak, el tûn nek
a ma gas ban az ár ve rés ered mé nyé nek hí rére. Csak a
csu pasz ság ma rad az új tu laj do nosra, Lo pa hinra és a
va lódi bir to kosra, Firszre, aki leg vé gül be to tyog biz -
ton sági pa pucs ban a szín kö ze pére. Fel köti az ál lát, és
le fek szik meg halni, mi köz ben hull rá a hó. (Ez az
elôadás leg szebb je le nete.) Firsz sze re pé ben Csapó
Já nost lát hat juk. Már a hu szon egy év vel ezelôtti, Csi -
szár Imre ren dezte mis kolci Cse resz nyés kertben is ô
ját szotta a vén la kájt. Ha lenne al kal mas mû szer, bi -
zo nyára ki mu tatná, meny nyi vel töb bet tud ma Csapó

Já nos Fir sze a sza bad ság fel vir ra dá sát kö vetô vi lág né -
zeti el bi zony ta la no dás ról, mint két év ti zed del ezelôtt.
Ha akad a mis kolci pro duk ci ó ban iga zán mar káns
szí né szi meg nyil vá nu lás – ame lyen kapva ka punk ab -
ban a re mény ben, hogy meg vi lá gítja az elôadás lé nye -
gét –, ak kor ez az: Csapó Já nos Fir szé nek té tova, bal -
jós meg em lé ke zése a nagy sze ren csét len ségrôl, a
jobb ágy fel sza ba dí tás ról. Most min den össze van za -
varva, nem ér teni sem mit – pa na szolja. Olyannyira
ka va rog nak fe jé ben ko rok és kor sza kok, hogy egy gye -
rek nad rág gal to pog Ga jev után, ami kor át öl tö zésre
akarja bírni. A pro duk ció má sik, je lentôsnek tûnô szí -
né szi moz za nata Lu kács Gá bor (Tro fi mov) éle tün ket

ve he men sen os to rozó
szó nok lata. Lu kács Gá -
bor Pe tya Tro fi movja
né hány éles vo nás sal kar ak te re sen jel lem zett alak. Sze -
m ü ve ges, ma ga san hord ja az or rát, oly kor nyitva fe lejti
a szá ját. Ki csit idét le nek, szé le sek és sze le sek a moz -
du la tai. Csöp pet ha  son lít a fi a tal Szö ré nyi Le ven tére,
ami nem jön rosz szul, mert könnye dén fel kelt heti fi -
a tal lá nyok (Ánya: Barta Má ria Vi ola) lel ke sült sé gét.

Mi len ković jó rit musú ren de zé sé ben sok ha tá ro -
zott, el szánt cse lek vés le zaj lik. Pél dául Mol nár Erik fi -
gye lemre méltó, lakli Já sája a víz par ton cél tu da to san
ma gá évá te szi Varga And rea lel kes Du nya sá ját, mi -
köz ben ki mondva-ki mon dot tan rosszallja, ha egy lány
csak úgy oda dobja ma gát. Ugyanô, ez a ki csit sem se -
lyem fiús kül le mû inas úgy sze reli le a ki bo ruló Ra -
nyevsz ka ját, mint aki nek gya kor lata van asszo nya fi zi -
kai érin té sé ben. Fandl Fe renc Lo pa hinja nyíl tan pénzt
ad Sar lot tá nak. Du nyasa, mi u tán Jása ej tette, szí ve sen
vissza kun cso rogná ma gát Je pi ho dov hoz, s az in tézô –
aki ben Baj László ta lán egy le endô Lo pa hint is meg -
sej tet – haj la mos ma gá hoz venni az alá za to sabbá és
há lá sabbá váló cse léd lányt. Sok min den ki je löl te tik te -
hát a sze replôk szá mára, és még sem igen lát szik meg  -

Müller Júlia, Áron László 
és Barta Mária Viola 
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tör ténni köz tük szinte semmi.
Áron László Ga jevje pél dául egy
pil la na tig sem hat más nak, mint
üres fe csegônek. Mül ler Jú lia Ra -
nyevsz ka ja ként meg vil lantja azo -
kat a cso dá la tos sze me ket, ame lye -
ket Lo pa hin em le get, és szé pen éli
meg ag go dal mát a har ma dik fel vo -
nás ban, de ala kí tása min den más
vo nat ko zás ban fel szí nes ma rad.
Mél tá nyol ha tó a Lo pa hint ját szó
Fandl Fe renc. (Még an nak a cse -
hovi kö ve tel mé ny nek is meg fe lel,
hogy „ne le gyen rö vid a haja, mert
a fe jét gyak ran hát ra veti”.) Fandl
Lo pa hinja jó szán  dékú, ké pes sé -
ges em ber. Ha igaz sá go sak va -
gyunk, nincs is sok okunk ide gen -
kedni tôle. Al kal mas az életre,
szem ben az al kal mat la nok kal. Van
az a gyöngy szem je le nete a ne gye -
dik fel vo nás ban, ami kor meg kérni
ké szül Varja ke zét. Var ját az ér de -
sen mély hangú és mély ér zésû
Bo dor Né meti Gyön gyi for málja
meg, az elôadás leg komp ak tabb
tel je sít mé nyét nyújt va. Áll nak a
szín pad két ol da lán, s Fandl Lo pa -
hinja nem is igen igyek szik meg -
szó lalni. Vol ta képp meg sem pró -
bálja fel esé gül kérni a lányt.
Annyira re mény te len, hogy em be -
rek egy másra ta lál ja nak.

Ebbe az ígé re tes je le netbe be le -
csör gött hi he tet le nül hosszan egy
ze nélô mo bil a zsöllyébôl. Ami ar -
ra utal, hogy ta lán nem csak a mis -
kolci tár su lat nem iga zán fel ké -
szült és érett a Cse resz nyés kert elô -
adá  sára, de a nézôk kö zül sem
min  den ki. 

CSE HOV: 
CSE RESZ NYÉS KERT 
(Mis kolci Nem zeti Szín ház)

For dí totta: Spiró György. Dísz -
let: Fabry Ju raj. Jel mez: Laczó
Hen ri ette. Iro dalmi munka társ:
Hor váth Bar bara. Ren dezô: Ra -
dos lav Mi len ković.
Sze replôk: Mül ler Jú lia, Barta
Má ria Vi ola, Bo dor Né meti Gyön   -
gyi, Áron László, Fandl Fe renc,
Lu kács Gá bor, Hal má gyi Sán -
dor, Ke re kes Va lé ria, Baj László,
Varga And rea, Mol nár Erik,
Csapó Já nos.

Har mó nia címû Mol nár Fe renc-da rab 1932-es bé csi be mu ta- 
tója azért ful ladt bot rányba, mert a nézôté ren nagy tö meg ben

meg je lent nem ze ti szo ci a lis ták az ak ko ri ban el ter jedt, na ci o na lista-
pol gári er köl csö ket kép vi selô da lár dák ki gú nyo lá sá nak te kin tet ték. 
A né hány hó nap pal ko rábbi bu da pesti pre mier lan gyos fo gad ta tásra
ta lált a Ma gyar Szín ház ban, és nem csap tak nagy zajt a da rab késôbbi
be mu ta tói sem: 1970-ben a Jó zsef At tila Szín ház ban és 2000-ben 
a ta ta bá nyai Já szai Mari Szín ház ban. Ács Já nos most a Pesti Szín ház
szá mára vette elô a rit kán ját szott mû vet. Nagy vi hart fel te hetôen 
ô sem fog ka varni, ám az elôadás két ség te len po zi tí vuma, hogy be bi -
zo nyítja: a mellôzött Har mó nia ki fe je zet ten mu lat tató víg já ték, mely
ki tûnô sze rep le hetôsé get kí nál a szí né szek nek, és ép pen meg fe lelô
mennyi ségû frap páns po én nal szó ra koz tatja a na gyér de mût. 

Min den adott a zse ni á lis víg já ték hoz, hi szen van Nagy Fel for du lás: egy
szín pa don sza lad gál férj és fe le ség, sze retô és volt vôle gény. A köz tisz te -
let nek ör vendô Kor nély ta ná csos ról (Lu kács Sán dor) ki de rül, hogy sze -
retôt tart. Rá adá sul egy be csü le tes bor bély le gény, Vili (Varju Kál mán)
me nyasszo nyát csá bí totta el, a ma ni kû rös kis asszony Ma ri anne-t (Cson -
ka Szil via). Vili hosszú ideig szót la nul bo rot válja Kor nély ar cát, ám a ta -
ná csos ál tal ala pí tott Har mó nia da lárda ju bi le umi ün nep sége elôtt fel lá -
zad, rá tá mad a csá bí tóra, és an nak kettôs éle tére az egész csa lád elôtt fény
de rül. A fe le ség, Ilona (Ha lász Ju dit) mér gé ben annyira el ra gad tatja ma -
gát, hogy po fon vágja fér jét. Tet tét mé lyen meg bánva azon ban rög tön
meg bo csát neki, sôt, hogy vissza kapja a sze re tett fér fit, még azt is el vi -
selné, hogy az foly tassa kap cso la tát sze retôjé vel. A ta ná csos vi szont nem
kér az en ged élye zett vi szony ból, és le mond Ma ri anne-ról, aki utóbb hoz -
zá megy Vi li hez.

A víg já té kot fel pezs díti a zene, mely Kor nély és a lel kes kór is ták sze rint
min denre gyógy ír: ka ré nek sze lí díti meg a bo rot va pen gé vel ha do ná szó
bor bély le gényt egy ope rát pa ro di záló je le net ben, és an nak se gít sé gé vel
könnyeb bül nek meg a meg pró bál ta tá sok tól el csi gá zott szí vek az elôadás
vé gén. Ezen túl menôen a zene a ko mi kum for rása, és sa já tos rit must ad
az elôadás nak: a ház béli gye re kek min dig a leg fe szül tebb pil la nat ban top -
pan nak be, hogy ka ré nek kel ked ves ked je nek a ta ná csos nak, és mind há -
rom fel vo nás a kó rus fel lé pé sé vel ér vé get.

Ács Já nos ren de zése ala pos munka, s mun ká já nak ered mé nye a régi
Víg szín há zat fe li dézni szán dé kozó be csü le tes bo hó zat. Az elôadás a szö -
ve get csak nem tel je sen érin tet le nül hagyja, a szín pad kép (dísz let: Men -
c zel Ró bert) szinte haj szál pon to san meg egye zik a szerzôi inst ruk ci ók ban
le ír tak kal. A sza lon ér zék le te sen idézi fel a ko ra beli pol gári miliôt – akár -
csak a jel me zek (ter vezô: Gyar mathy Ág nes). Mi vel azon ban a da rab tár -
sa da lomk ri ti kája a mai nézô szá mára nem oly szembe szökô, és szinte
min den sze replô gyôztes ként ke rül ki a Nagy Fel for du lás ból, az el ko mo -
ru lás el ma rad – az elôadás nak leg fel jebb a har min cas évekrôl van mon -
da ni va lója.

Ma gára Kor nély ta ná csosra is ne héz vesz tes ként te kin teni. Lu kács Sán -
dor kar na gyán nem meg rend ülés, ha nem bele törôdés lát szik, ami kor

Rá dai And rea

Tok kal-vo nó val
M O L  N Á R  F E  R E N C :  H A R  M Ó  N I A
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kettôs éle tére fény de rül. Azért mond le Ma ri anne-ról, hogy fér fiúi hiú -
sága ne szen ved jen csor bát. Nem való színû, hogy sze retôje el vesz té sét
so káig fáj lalná; az sem, hogy ne kapna mind járt má si kat. A könnyed ele -
gan ci ájú, sár mos Lu kács Sán dor Kor nély ta ná csosa ko ro sodó, ked ves
csirke fogó – hát te het ô ar ról, hogy annyi nô sze rel mes belé? Ilona vissza -
kapja fér jét, így ô is gyôztes. A fe le sé get ját szó Ha lász Ju dit ala kí tása el -
lent mon dá sos: míg az omi nó zus po font kö vetô je le net ben ka ba ré szí -
nésznôket meg szé gye nítô mó don ri ká csol, és do bálja lá bait a le vegôbe,
az utolsó fel vo nás ban ké pes fel vil lan tani az örök asszonyt, a nagy for má -
tumú férj tá ma szát, aki el hi teti a fér fi val, hogy az tör té nik, amit ô akar.

Az elôadás ab szo lút gyôztese – szí né szi ér te lem ben is – Vili. Varju Kál -

mán ala kí tása egy szerre le nyû gözô és sze re tet re  méltó. Nem esik abba a
csap dába, hogy a bor bély le génybôl egy síkú bur leszk fi gu rát for mál jon.
Pe dig könnyû lenne: a hó ri hor gas fi a ta lem ber bo ka csör getô nad rág ban
jár, sze relme el hó dí tó já nak cipôjét hordja, össz ev issza be szél, és rosszul
hasz nál ide gen sza va kat. Ám Varju Kál mán Vi lije min den ne vet sé ges sége
el len ére igazi baj nok, aki he ro i kus küz del met foly tat a sok szem pont ból
es élye sebb Kor nély ta ná csos el len. Kü lö nös, hogy sze rel mük kö zös cél -
pontja, Ma ri anne sem a da rab ban, sem az ôt ját szó Csonka Szil via ala kí -
tá sá ban nem tû nik arra ér de mes nek, hogy két ilyen for má tumú férfi har -
col jon érte.  

Kor nély ta ná csos lá nyá nak sze repe is al kal mas lenne arra, hogy ko mor
színt vi gyen a víg já tékba. Zeck Ju li anna azon ban sem nem eléggé ko -
mor, sem nem eléggé ko mi kus. A da rab béli Vera és a szí nésznô pár hu -
za mo san küzd apja és a kö zön ség fi gyel mé ért – hi ába.  Pe dig sze rel me -
sen si mo gatja a fürdôszoba aj ta ját, mely mö gött apja ké szülôdik, ne u ro -
ti ku san cso kit za bál, és ami kor senki sem fi gyel, na gyo kat húz egy üveg
likôrbôl. Így me rít bá tor sá got ah hoz, hogy fér jét, a rossz in du latú, ka rót
nyelt Pállt (Feszt baum Béla) a vé gén el küldje a po kolba – a so ka dik gyô -
ze lem eb ben az elôadás ban.

Mert vé gül min den meg ol dó dik, és a ma ra dék szo morú sá got is el csi títja
az egy üt té nek lés öröme. A zá ró képre az összes sze replô és a da lárda to -
vábbi tag jai (Zrí nyi Kó rus – Bu da pest Cse pel Ve gyes kar) is meg je len nek,

az ab la kok ban pe dig a ház beli gye  -
re kek fe jecs kéje buk kan elô. A Har   -
mó nia tag jai su gárzó arc cal ének -
lik, hogy A szív, / Fe lé tek dob ban, /
Nagy-nagy ti tok ban, mi köz ben mell  -
ka sukra te szik ökölbe szo rí tott ke -
zü ket. Hom mage à Mol nár Fe renc.
Ács Já nos fel vál lalja a mellôzött
szín da ra bot, min den hi bá já val,
szen  ti men ta liz mu sá val és he lyen -
kénti zse ni a li tá sá val együtt. 

MOL NÁR FE RENC: 
HAR MÓ NIA 
(Pesti Szín ház) 

Zene: Dinnyés Dá niel, Dar gay
Mar cell. Kar nagy: Holló Gyula.
Szce nika: Krisz ti áni Ist ván. Vi -
lá gí tás: Ko mo róczky Gá bor.
Dísz let: Menc zel Ró bert. Jel mez:
Gyar mathy Ág nes. Iro dalmi
munka társ: De res Pé ter. A ren -
dezô munka társa: Vár nai Il di -
kó. Ren dezô: Ács Já nos. 
Sze replôk: Lu kács Sán dor, Ha -
lász Ju dit, Zeck Ju li anna, Feszt -
baum Béla, Csonka Szil via, Ta -
hi Tóth László, Varju Kál mán,
Val lai Pé ter, Mécs Ká roly, Sze -
gedi Erika, Tóth Si mon Fe renc
e. h. 

Vallai Péter 
(Dr. Péter), 
Varju Kálmán (Vili)
Fesztbaum Béla
(Páll) és Csonka
Szilvia (Marianne)

S c h i l l e r  K a t a
f e l v é t e l e
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Mi vel Ker tész Imre Kad dis a meg
nem szü le tett gyer me kért címû mû -
ve is esz köz ként hasz nálja idôn -
ként a nar rá ciót a „Nem” in do ka i -
nak fel ku ta tá sára, az ad ap tá ció
sem tö rek szik a cse lek mény li ne á -
ris el be szé lé sére. Azo kat a ré sze -
ket ôrzi meg, ame lyek el en ged he -
tet le nül fon to sak a fôsze replô B.

ön meg ha tá ro zá sá ban: a ko pasz,
pi ros pon gyo lás ro kon néni meg -
pil lan tá sát, a vil la mo so zást ap já -
val, a fi ú gim ná zi um beli ra por tot, a
Ta nító úr tör té ne tét, meg is mer ke -
dé sét a Fe le ség gel, az es tét, ame -
lyen Fe le sége el hagyja, a ta lál ko zást
a Fe le ség gel és an nak két gyer me -
ké vel. A szín pa don je len idôben

el ját szott tör té net sze le tek belsô
mo no lóg gal vál ta koz nak. Ez a dra -
ma tur giai forma a re gény vá lasz tás
kö vet kez mé nye. A Kad dis szo kat lan
di a ló gusa há rom sze mélyt imp li -
kál: a kad dist mondó B.-t, az Urat,
akit az ima dicsôít, és a meg nem
szü le tett gyer me ket, aki hez B. a
sza vait in tézi. Visky má sik da rab -

Bo ros Kinga

Tár gyi la gos ima 
V I S K Y  A N D  R Á S :  H O S S Z Ú  P É N  T E K

Hosszú pén tek fôhôsé nek gyö nyörû sze relme és há zas sága vá lásba tor kol lik” – írja Visky And rás da -
rabja ko lozs vári ôsbe mu ta tó já nak be ha ran go zója. Na gyon félre ve zetôen.

Péter Hilda, Sinkó Ferenc és 
(a fülkében) Dimény Áron

„A
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ja, a Jú lia sze relmi-(szent)-há rom-
(ság)-szö gé ben Jú lia egy szerre szó -
lítja meg az Urat és a je len nem
lévô sze re tett fér fit. Visky And rás
te hát olyan re gényt vá lasz tott drá -
mája alap jául, amely nek szer ke -
zete tö ké le te sen egye zik a maga
drá ma í rói stí lu sá val.

A B.-t ala kító Di mény Áron ki vé -
te lé vel a szí né szek (B.-vel együtt
össze sen tí zen van nak, a kad dis -
hoz szük sé ges ri tu á lis lét szám nak
meg fe lelôen) je le ne ten ként más-
más sze re pet ját sza nak, több nyire
sze mély te len, ho mo gén Kart, a fe l -
i dé zett tör té net mor zsák ban pe dig
egy-egy konk rét ala kot. Di mény
ala  kí tá sá nak nagy szerû sége a kon s  -
tans tár gyi la gos ság, amellyel B. a
sa ját éle tét ke zeli. Is mer tet egy
ál la po tot és egy hely ze tet. Nem
saj nál tatja ma gát, nem szen ve leg
fáj dal má ban, és nem akarja vé gig -
ve zetni a nézôt egy ér zelmi fo lya -
maton. Mert a fo lya mat sze rû ség
se gít  ség lenne a fel dol go zás hoz, a
Kad disban meg fo gal ma zott ta pasz -
ta lat tár gya pe dig ép pen az ér tel -
met len és a fel nem dol goz ható.
Di mény az elsô perctôl az utol sóig
azo nos hôfo kon ját szik, arc ki fe je -
zése, hang hor do zása alig vál to zik;
nem is volna sze ren csés a re gény
kö vér be tû vel írt „Nem”-jeit ki a bál -
va mon dani. 

B. mo no lóg jába a többi sze replô
nyo ma ték ként kap cso ló dik be – je -
len lé tük, akár a kad dis ban, me g -
erôsíti az imád ko zót. Pél dául át ve -
szik B.-nek a le vegôbe emelt, majd
vissza ha nyatló, a Ta nító urat fe li dé -
zô kéz moz du la tát, és ad dig fo koz -
zák, fekvô hely zetbôl egész tes tü -
ket fel dobva, míg a lát vány a szá  -
razra ve tett ha lak vergôdé sére
em   lé  kez tet. (A ko re og rá fia Vava
S‚te fănescu mun kája.) 

Egé szen más já téks tí lust kö ve tel -
nek azok a je le ne tek, ame lye ket
mi me ti ku san je le nít meg a Kar,
mint  egy di na mi kus, pon tos hely -
zet gya kor lat ként. Az egyen öl tö nyös
cso port ból ilyen kor vas ta gon (el-)
raj zolt kar ak te rek vál nak ki. Kü lö -
nö sen ér vé nyes ez a fi ú gim ná zi u -
mi ra port epi zód jára az áhí ta tos
mû vész lelkû Igaz ga tó val – Bog dán
Zsolt a szó szo ros ér tel mé ben le ve -
zényli a ra por tot –, a ha talmi hi e -
rar chiát ala po san is merô Pör gé vel
– Mol nár Le vente való szí nût le nül
hát ra ho mo rít az Igaz gató elôtt – és

a pá nikba esô gro teszk di ák se reg -
gel – Pé ter Hil da me rev ré mü let  tel
fi xí roz va la mit a nézôk feje fö lött,
va la hány szor Pörge rá pil lant. 

A szen ve dé se ik kel kér kedô tár -
sal gók je le ne té ben („Lá ger pó ker”)
B.-t és a Fe le sé get ki véve mind any -
nyian ko po nya masz kot öl te nek,
azt a re gény beli ev iden ciát je le nít -
ve meg, mely sze rint a B. ál tal mon  -
dott kad dis hoz nincs táp láló kö -
zös ség. B. te hát nem is erôsöd het
meg hi té ben a kad dis ál tal; csu pán
a „Nem”-rôl való meggyô zô dése
szi lár dul hat meg. A gyer mek nem  -
léte, aki ért a kad dist mondja, B.
ön fel szá mo lá sá nak le hetôsé ge ként
szem lélve ön ma gá ért mon dott
gyá sz i má jává ér tel mezi át a kad dist.
Az elôadás be fe je zése erôtel je sen
ezt su gallja. B. dol go zó szo bá ját, az
egy szem élyes üveg fül két – ame -
lyet a Fe le sé get mé lyen, ter mé sze -
te sen sze retônek meg for máló Pé -
ter Hilda sem mi lyen kér le lés sel és
tám adás sal nem tu dott meg nyitni,
fel bo rí tani – Di mény Áron be lül -
rôl ív pa pí rok kal ra gasztja be. Ta lá -
ló hant a go lyós tol lal a le vegôbe
me gá sott sírra. Fel es le ges rá dup -
lázni erre a be fe je zésre a pa pí ro -
kon vé gig csorgó tin tá val és a zsi -
nór pad ról alá hulló man ná val.

Visky da rabja és Tompa Gá bor
ren de zése ép pen nem a nézô fel -
ada tá nak könnyí té sére tö rek szik:
nem se gíti ab ban, hogy ko he rens
tör té ne tet (gon do la tot, ér zést) rak -
jon össze. Más-más fi gyel met, lel -
ki áll apo tot vár el a nézôtôl a sodró
be széd fo lyam és a szinte szó ra -
koz tató dra ma ti kus je le ne tek – ez
utób biak ki csit ne héz kessé is te -
szik az új ra be kap cso ló dást a mo -
no lógba. He lyen ként igen eset len
meg ol dá sok ront ják a ha tást: a ko -
pasz nô meg pil lan tá sá nak el be szé -
lé sét geg – egy szí nész ko pasz fe -
jé nek vá rat lan fel fe dése – ér vény -
te le níti; a fej ada got hozó Ta nító
urat nem látni az épp sö tét szín pa -
don, csak a „Hogy is kép zel ted?”
hang fosz lá nya ma rad. 

A ko lozs vári Hosszú pén tek elô -
adás-esszé Ker tész re gé nyé hez. An  -
nak mér le ge lése, hogy va jon a né zô
a re gény ala pos is me re té ben nézi-e
meg az elôadást, az al ko tók dol ga.

VISKY AND RÁS: 
HOSSZÚ PÉN TEK 
(Ker tész Imre Kad dis 
a meg nem szü le tett
gyer me kért címû re gé nyé -
nek szín padi vál to zata –
Ko lozs vári Ál lami 
Ma gyar Szín ház)

Dra ma turg: Visky And rás. Dísz  -
let- és jel mez ter vezô: Car men -
cita Broj boiu. Ko re og rá fus: Vava
S‚tefănescu A dra ma turg mun -
ka   társa: Ko vács Kinga. Ze nei
össze ál lí tás és ren de zés: Tompa
Gá bor.
Sze replôk: Di mény Áron, Pé ter
Hilda, Or bán At tila, Bo do lai Ba -
lázs, György ja kab Enikô, Bog -
dán Zsolt, Mol nár Le vente/
Galló Ernô, Sa lat Le hel, Sinkó
Fe renc, Kató Emôke.

Galló Ernô (elöl), Péter Hilda, 
Orbán Attila és Kató Emôke
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Bu da pesti Ka mara szín ház
meg adja a mód ját: lát vá -

nyos külsôsé gek kel kö ríti az an gol
re ne szánsz egy so kat hi vat ko zott,
de Ma gyar or szá gon még nem ját -
szott tra gé di á já nak ha zai be mu ta -
tó ját. Az est hang sú lyos sá gát az új
for dí tás is ki emeli: Szabó Mag dá -
nak a Nyu gat for dí tás kul tú rá ját
an nak min den elomló költôi pom -
pá já ban dús kálva meg je le nítô szö -
vege he lyett Szabó Stein Imre szá  -
ra zabb, ri de gebb, up-to-date ki fe je -
zé  sektôl sem tar tóz kodó vál to za tát
hall hat juk. Ez azon ban még min -
dig nem ha tá rozná meg az elôadás
jel le gét; az elôször ak kor szü le tett
meg, ami kor a szín ház a ren de zés -
re ven dé get hí vott: Lu káts An dor
sze  mé lyé ben Ka pos vár nagy kor sza   -
ká nak egyik meg tes te sítôjét, aki
mára a Ka tona ha gyo má nyait és
ko  no kul ôrzött esz mé nyeit is kép -
vi seli. Az tán, ér zé sem sze rint, le -
he tett a ge ne zis nek egy má so dik
fáz isa: az, amidôn Lu káts meg is -
mer ke dett a tár su lat tal, s ha ad dig
még nem tudta volna, rá éb redt,
hogy itt nem jut min den sze repre
egy mes ter szí nész.  

Fel te hetô azon ban, hogy ad digra
már me gé rett benne a ren dezôi lá -
to más: a Spa nyol tra gé dia ár tat lan,
mond hatni, naiv külsôsé ges sé gét,
tob zódó cse lek mé nyes sé gét (te hát
a kö zön ség si ker legfôbb esé lyét) le -
fo kozva brech ties szel lemû, hi deg
és ri deg elôadást hoz létre, és meg -
üt egy olyan alap han got, amely
csí rá já ban fojtja el a nézô min den
szur ko lói haj la mát, azo no su lási
am bí ci ó ját. És csak mint le hetô -
ség re uta lok rá, hogy úgy vél hette:
ez zel a stí lus sal, amely nek il lú zi ó -

ját egy sze rûbb esz kö zök kel is létre le het hozni, a szí né szek hely ze tét is
meg könnyíti. 

Lu káts An dor te hát nem kért bo nyo lult, gaz dag fi gu ra te rem tést, a sze -
re pek a mo ra li tá sok me rev tí pu sa ira em lé kez tetô ál ta lá nos gaz em be rek,
mint ahogy a mo dern jel me zek sem szi tu ál ják a mába a tör té né se ket, sôt
in kább va la mi lyen egyez mé nyes kor ta lan sá got fe jez nek ki. A szín pa don
fel épül egy vi lág, amely min den ízé ben ha zug, ha mis, elv te len és kí mé let -
len, és mely ben az al jas ság is sze mély te le nül, az em be rek mint egy ter mé -
sze tes meg nyil vá nu lá sa ként ve títôdik ki, s az ál do za tok egyet len eré nye is
leg föl jebb az arc ta lan ság. Jól pél dázza ezt egy ren dezôi öt let: ami kor
Pedro (az ere de ti ben Ped ri ganno, ami va la hogy ki fe jezôbben hang zik), a
min denre fel hasz nál ható gaz szolga elôször bel ép, egy is me ret len holt tes -
tet von szol ma gá val, aki nek ki lé tére késôbb sem de rül fény, és nem is kér -
dez rá senki; az csu pán a gyil kos em beri ter mé szet az napi ál do zata. A tör -
té net lég kö rét fe jez nék ki a já rá sok ban hát tal álló body-gu ar dok is, kár,
hogy a há tuk nem elég te het sé ges.

Per sze a ren dezô nyil ván pon to san tudta: ha a vá lasz tott stí lus sal va la -
me lyest meg könnyíti is a szak ma i lag bot la dozó szí né szek hely ze tét, a
pro fik a leg re du kál tabb, leg in kább el ide ge ní tett ér tel me zésbôl is ki fog  -
nak emel kedni. A fôsze rep ben az if jabb Ham le tet az idôsebb Ham let
élet ko rá ban me gelôle gezô Varga Zol tán (Hi e ro nimo), Don Cypri an ként
Kört vé lyessy Zsolt, de még a spa nyol ki rályt ját szó Cs. Né meth La jos is
szí nész ként nônek a töb biek fölé. (Je len ség ként, va la mint mi mi ká já ban
igen ér de kes Géczi Zol tán Lo ren zója is, csak já té ká val nem kellôen bé leli
alá ezt a mo ti vá ció nél küli gaz em bert, ezt az elô-Ja gót.) Varga Zol tán
egye ne sen mes te rien ke zeli a vá lasz tott stí lust: úgy áb rá zolja a bosszú ál -
lót, a fi á tól meg fosz tott, két ség be e sett, a té boly felé tán torgó atyát, hogy
egy pil la na tig sem éb reszt a nézôben ro kon szen vet. Fur csa, haj lott tar tá -
sá ban, fél re bil lenô fe jé ben el eve van va lami torz és ter mé szet el len es, ké -
sôbbi szín le lé sé ben va lami alat to mos (me lyik Ham letre il le nék e jelzô?),
vé res gyôzel mé ben va lami sza dista kár öröm. A tra gi kus hôsnô, Bel-Im pe -
ria sem éb reszt ro kon szen vet, ami lyen zsi geri ter mé sze tes ség gel sze ret át
má sod per ce ken be lül ha lott sze retôbôl élô sze retôbe. Lu káts a de zil lu zi o -
ná lás je gyé ben be mu tatja, amint a fog ság ban szük sé gét végzi, és meg -
szer keszt egy szé pen meg ko re og ra fált hár mas me gerôsza ko lási ké pet is,
amely a nézôbôl még csak fel há bo ro dást sem vált ki; Gi licze Márta vér -
sze gény, de en ge del mes já té kán pe dig át üt az inst ruk ció: csak ne át él he -
tôn, ne ro kon szen ve sen! 

Bi zo nyára a dra ma turg Duró Gyôzô is be le szólt a hú zá sokba, ame lyek
kö zül alig tû nik fel Hi e ro nimo fel esé gé nek, Isa bel lá nak, a gyá szos anyá -
nak a ki ik ta tása; ér de ke sebb a föl dön túli szfé rá nak, a Szel lem és a Bosszú
alak pár vissza térô je le ne te i nek a mellôzése, mert ez a be a vat ko zás a mû
egyik alap vetô jel leg ze tes sé gét am pu tálja (nem is szólva ar ról, hogy benne
a Ham let egyik legfôbb elôzmé nye mu tat ható ki). Ám az ava tat la nok ked -

Szán tó Ju dit

One Day My Prince 
Will Come
T H O  M A S  K Y D :  S P A  N Y O L  T R A  G É  D I A  
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vé ért: ez a Szel lem nem az ál do zaté, vagy is Ho ra tióé,
Hi e ro nimo or vul meggyil kolt fiáé, ha  nem egy, a
csata té ren már a cse lek mény elôtt ele sett if jú nak, bi -
zo nyos Don And re á nak, Bel-Im pe ria elsô sze rel me -
sé nek vissza járó lelke – más szó val Kydnek, aki azért
nem volt egy Sha kes pe are, még nem ju tott eszébe,
hogy a Szel lem és a bos szú álló kö zött dra ma tur giai és
ok sági kap cso la tot te remt sen. Don And re á hoz vég képp
semmi kö zünk; ta lán ezért sem hi á nyol juk a szel  lem -
je le né se ket. 

Meg ma radt vi szont a tra gé dia egy má sik, kü lö nös
és va ló ban epi kai jel le gû nek mond ható sa já tos sága:
az a há rom hang sú lyos epi zód, amely nek egy ál ta lán
nincs, il letve alig van szer ves köze a fôvo nal hoz. Az
el sô egy ano nim por tu gál ud va ronc ha lá los végû, sö -
tét int ri kája a má sik por tu gál ud va ronc el len; a má so -
dik a ki vég zés elôtt álló Pedro clown száma, az az az a
tra gi ko mi kus té vesz méje, mi sze rint gaz dája úgy sem
tûri el, hogy meg öl jék (ho lott ép pen a sza dista gazda

ka ján já té ká ról van szó); a har ma -
dik Hi e ro nimo vé let len ta lál ko zása
egy ugyan csak fiát si rató festôvel. (Itt
tet szetôsen le hetne ta nul má nyoz  -
ni a kü lönb sé get Kyd és Sha kes -
pe are epi zód tech ni kája kö zött.) Ezek
az epi zó dok na gyon szé pen il lesz -
ked nek az elôadás fô mon da ni  va ló -
já hoz: ki ter jesz tik, alá tá maszt   ják
ret tentô vi lág ké pét. Egyéb ként Lu -
káts pu ri tánra csu pa szí tott szín -
pad képe, amely nek lé nyege egy
sze mét tel-avar ral sû rûn te le szórt
üres tér, ugyan csak a pro duk ció te -
at rum mundi-jel le gét erôsíti. A sze -
replôk ál tal ide-oda he lyez ge tett
nagy fe hér kö vek szim bo li kája vi -
szont nem elég vi lá gos, bár fö lötte
ha tá sos, ami kor a té bollyal ka cér -
kodó Hi e ro nimo cél ta lan me ne te -
lése köz ben két ilyen kö vet hol ma -
ga elôtt, hol a háta mö gött ütö get
össze. 

Az egér fogó-, avagy szín ház a
szín ház ban je le net cson ka sá gá hoz
vi szont nem kel lett dra ma turg: Lu -
káts An dor bi zarr öt lete, hogy a
pad ra ül te tett fen sé ges gaz em be -
rek arc já té kát és gesz tu sait a né zô -
tér egyik har mada egy ál ta lán nem,
a má sik kettô is leg föl jebb csak
pro fil ból lát hatja. Saj ná lom, hogy
ezekrôl a per cekrôl le kel lett ma -
rad  nom; mi féle egér fogó volna az,
amely ben Cla u dius re ak ci ó ját nem
lát hat juk? (Ennyi ju tal mat meg ér -
de mel a nézô.)          

A vége he ka tomba, min den ma -
ga sabb (vagy mé lyebb) ér te lem nél -
kül. Nem kár a vi lá gért, jöj jön csak
az a bi zo nyos nap rob ba nás.

Tü re lem: aki ebbe nem nyug szik
bele, an nak már csak bô egy év ti ze -
det – 1601-ig kell vár nia.   

THO MAS KYD: 
SPA NYOL TRA GÉ DIA 
(Bu da pesti Ka mara szín ház,
Ti voli)

For dí totta: Szabó Stein Imre.
Jel mez: Ma kány Márta. Dra ma -
turg: Duró Gyôzô. Asszisz tens:
Ka bódi Szil via. Ren dezô-já ték -
tér: Lu káts An dor.
Sze replôk: Cs. Né meth La jos,
Kört vé lyessy Zsolt, Géczi Zol -
tán, Gi licze Márta, Ke re kes Jó -
zsef, Dol mány At tila, Varga
Zol tán, Bo zsó Pé ter, Dó zsa Zol -
tán, Ka tona Zol tán, Csadi Zol -
tán, Né meth Kris tóf.  

Németh Kristóf
(Pedro), 
Géczi Zoltán
(Lorenzo) 
és Dolmány Attila
(Balthazar)

Varga Zoltán 
(Hieronimo), 
Dolmány Attila és
Körvélyessy Zsolt 
(Don Cyprian)
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ma gyar iro dalmi és szín házi gon dol ko dás ban
gya kor la ti lag egye dül Sha kes pe are kép vi seli az

an gol re ne szánsz drá ma i ro dal mat. Kor tár sa i ból a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia az elsô vi lág há ború alatt
so ro za tot je len te tett meg Ál-sha kes pe are-i drá mák cím -
mel. Az „ál-sha kes pe are-i” jelzô két fon tos je len ségre
hívja fel a fi gyel met: a nyolc mû vet egy részt Sha kes -
pe are-hez vi szo nyí tot ták, más részt fel té te lez ték, hogy
imi tá ciós szán dék kal íród tak. Ma a so ro zat nyitó kö te -
te ként meg je lent III. Ed várd ki rály, va la mint az utolsó
Két ne mes ro kon ese té ben kép zel hetô el, hogy írá sá ban
Sha kes pe are is részt vett. A má sik hat mû egyéb kon -
ven ci ók kal mu tat ro kon sá got. Ha zai be mu ta tó ik ról
nem tu dunk, késôbb pe dig a mû ve ket ol va sat la nul
el fe led ték. A III. Ed wár dot (sic!) az óta le for dí totta Já -
nos házy György, 1969-ben még is me ret len szer zô -
nek, késôbb Sha kes pe are-nek tu laj do nítva, ami rek -
lám nak nem rossz. A mû 2002-ben sze re pelt a Ro yal
Sha kes pe are Com pany elsô Ja kab kori éva dá ban –
mér sé kelt si ker rel. 

A „sha kes pe are-i dráma” mint ter mi nus össze -
mossa a ko ro kat és a mû fa jo kat. Egy részt el fedi a kü -
lönb sé get az Er zsé bet és Ja kab kori drá mák kö zött,
ho lott Sha kes pe are élet mû vén be lül is meg kü lön böz -
tet jük az Er zsé bet ha lá lá val/Ja kab trónra ke rü lé sé vel
ha tá rolt két kor sza kot. Más részt a nagy elôdök ná lunk
csak Sha kes pe are után vál tak is mertté (Mar lowe az
em lí tett aka dé miai so ro zat ban mind járt há rom mû -
vel), Tho mas Kyd még késôbb (1961-ben). A va ló ban
Sha kes pe are-kor társ Ben Jon son vi szont ké sei utód -
ként sze re pel a köz tu dat ban, mert csak sza ti ri kus hu -
mor víg já té kait is mer ték, ame lyek tel je sen más mû faji
kon ven ciót kö vet nek, mint a Sha kes pe are-ko mé diák.
A kul ti kus szem lé let nem csak Sha kes pe are arány ta -
lan fel na gyí tá sát, a „ma gá nyos zseni” egy ol dalú ér tel -
me zé sét ered mé nyezte, ha nem a kor tár sak alul ér té-
ke lé sét is. Az iro da lom tu do mány ban ez a ten den cia
meg for dulni lát szik, itt az ideje, hogy a szín házi ér -
deklôdés is kö vesse. A szín házi be mu ta tók elôfel té -
tele a ma gyar for dí tás. 

1961-ben je lent meg az An gol re ne szánsz drá mák
an to ló gia, húsz drá má val, 1972-ben Mé szöly Dezsô
Sha kes pe are új tü kör ben címû kö te té ben több Sha kes -
pe are-kor társ drá má já nak for dí tá sát is közre adta –
töb bek kö zött a Sha kes pe are kéz írá sát egye dül tar tal -
mazó Mo rus-drá mát –, az utóbbi gyûj te ménybôl egyet
sem mu tat tak be, az elôbbibôl is csak el vétve né há nyat,
öt let sze rûen, je lentôs idôbeli kü lönb ség gel. Kon cep ció

csak Ben Jon son Vol po néjá nak ese té ben fi gyel hetô
meg. Az 1945 utáni po li ti kai vál to zá sok nak meg fe -
lelôen a pol gá rok éle tét sza ti ri kus mo dor ban áb rá zoló
víg já té kot (a pa rá dés fôsze rep Ma jor Ta más szí né szi
am bí ci ója is volt) 1953-tól 1968-ig ti zen egy szer vi szik
színre a Nem zeti Szín ház be mu ta tó ját kö vetôen
szinte min den je lentôs vi déki szín ház ban – igaz, ele -
inte a Ste fan Zweig–Illyés-áti rat ban, Vas Ist ván hí vebb
for dí tá sá ban csak 1974-tôl. Ek kor je lent meg Ben Jon -
son Ko mé diák címû vá lo ga tása, s ez zel sza po rod tak a
be mu ta tók (A szót lan asszony – A hall ga tag hölgy cí -
men is –, a Ber ta lan-napi vá sár). 1968-ig Sha kes pe are-
en és Jon so non kí vül más an gol re ne szánsz mû vet
nem ját sza nak. 

Ek kor lát ható az elsô Mar lowe-be mu tató, a II. Ed ward
Szol no kon (Tan dori Dezsô for dí tá sá ban), míg a Dok -
tor Fa us tust csak 1978-ban ren dezi meg Ruszt Jó zsef.
Köz ben egy Er zsé bet kori is me ret len szerzô Fe vers hami
Ar denje (Gyil ko sok a köd ben cím mel) színre ke rül a Ka -
tona Jó zsef Szín ház ban, 1971-ben. El szi ge telt, foly ta -
tás nél kül ma radt be mu ta tók. Pe dig – Kyddel együtt –
ez a há rom mes ter te kint hetô a re ne szánsz an gol
dráma meg te remtôjé nek. 

Az elsô Kyd-be mu ta tóra, a Ham let elôké pé nek is te -
kin tett Spa nyol tra gé di ára 2006-ig kel lett várni. Félô,
hogy csak mint ilyen ke rül be a szak mai köz tu datba.
An nál is in kább, mert a színre ál lító Lu káts An dor ha -
sonló szí nész ve ze tési és dísz let me gol dá sok kal
(fenyôhánccsal be szórt szín pad) élt, mint a Ham let –
ugyan csak ál tala ren de zett – szín mû vé sze tis vizs ga -
elô adá sán.

A nyolc va nas évek po li ti kai klí mája le hetôsé get te -
rem tett több, nem épp har mo ni kus Ja kab kori bosz -
szúd ráma be mu ta tá sára. 1980-ban Ka pos vá ron be -
mu tat ták Midd le ton-Row ley Át vál to zá sok, 1984-ben
pe dig John Ford Kár, hogy kurva címû da rab ját két he -
lyen is, a Ka to ná ban és Sze ge den, va la mint John
Webs tertôl A fe hér ör dö göt Za la e ger sze gen – me g -

Cse ics ner Otí lia 

Az iszonyat krónikái
A N  G O L  B O S S Z Ú D  R Á  M Á K  M A  G Y A R  S Z Í N  P A  D O N  

A

1. Marlowe II. Edwardja Ruszt József rendezésében
(Budapesti Kamaraszínház) Koncz Zsuzsa felvétele

2. A fehér ördög címû Webster-dráma 
Zalaegerszegen (rendezô: Ruszt József)

3. Webster Amalfi hercegnôje a Bárka Színházban 
(rendezô: Tim Carroll) Koncz Zsuzsa felvétele

4. Middleton-Rowley: Átváltozások 
(Vígszínház, rendezô: Simon Balázs) Koncz Zsuzsa felvétele
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elôzve ez zel a Sha kes pe are utáni an gol tra gé dia leg -
töb bet mél ta tott klasszi ku sá nak, az Amalfi her ceg nô -
nek ma gyar or szági be mu ta tó ját (1995). Alig más fél
hó nap pal késôbb ugyan ez zel a da rab bal ven dég sze re -
pel az an gol Cheek by Jowl tár su lat. Ezt az ese ményt
a SZÍN HÁZ te ma ti kus szám mal kö szön tötte (1996.
áp ri lis). 2000-ben Tim Car roll an gol ven dég ren dezô
a Bár ká ban ál lí totta színre Webs ter drá má ját. 2003
áp ri li sá ban a Thá lia Szín ház egy „szo kat lan” elôadás sal
je lent ke zett: Al földi Ró bert báb   színész–szí nész sza kos
hall ga tók kal szín padra vitte Cyril To ur neur A bosszú  -
álló tra gé di ája címû mû vét – báb já ték ként. A meg hir -
de tett há rom elôadás gya kor la ti lag telt ház zal ment a
száz férôhe lyes Régi Stú di ó ban, ám mire híre me he -
tett volna, már le is ke rült a be fog adó szín ház mû so -
rá ról. Egy szeri al ka lom volt, nem is le he tett ha tása.

A mér leg: a Sha kes pe are-kor társ an gol dráma ma -
gyar szín házi re cep ci ója 1945-tôl 2006 de cem be réig,
a Spa nyol tra gé dia be mu ta tó jáig ti zen egy da ra bot ölel
föl. Ez a ti zen két mû lenne hi va tott az an gol re ne -
szánsz dráma tör té ne térôl al ko tott kép árny alá sára, az
egyes szerzôk és mû veik kor tör té neti, mû fa jel mé leti
meg vi lá gí tásba he lye zé sére, a hol ön ál lóan, hol tár sul -

tan al kotó szerzôk a mû faji kon ven ci ó kat kö vetô vagy
meg szegô kü lön féle mû fajú al ko tá sa i nak fel raj zo lá -
sára? Kép te len ség. Még az egyes be mu ta tók egy másra
gya ko rolt ha tá sát is ne héz lenne bi zo nyí tani.

A késô Ja kab kori rémd rá mák két, ma gyar szín pa -
don is be mu ta tott kép vi selôje téma vá lasz tá sá ban spe -
ci fi ku sabb prob lé mát jár kö rül. Az Át vál to zá sok két
szá lon futó tör té nete két kon ven ció ele gyí té sébôl jött
létre: a fôcse lek mény bosszút ra gé dia, míg a ko mi kus
mel lék cse lek mény jon soni tí pusú sza ti ri kus víg já ték.
Az an gol cím (The Chan ge ling) je lent het vál tott gye re -
ket, fél ke gyel mût, hold kó rost és há zas ság törô as szonyt
is; már pe dig a da rab ban mind egyikbôl van, több is.
Az ôrü let a mû alap té mája. Eb ben ha son lít Sha kes -
pe are nagy tra gé di á i hoz, sôt, a bo lon dok háza idézi az
Amalfi her cegnô kulcs je le ne tét is. A tra gi kus fel han -
gok tól sem men tes mel lék cse lek mény tü kör képe a
fôcse lek mény nek. Ács Já nos a tü körd ra ma tur gia ki -
eme lé sére a két vi lá got egy dísz let ben je le ní tette meg:
ope rai szín pad ké pet idézô ko mor vár ud var ban ját szó -
dik az alap tör té net, míg a bo lon do kat a vár alatti ka za -
ma tákba rej tet ték, a le fe dett elôszín pad alá. Ily mó don
a két szál az utolsó je le ne tig nem ta lál ko zott. 

1. 2.

4.3.
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Ács nem csak a tü körd ra ma tur gi ára ta lált hi te les
meg ol dást, ha nem a rémd ráma-kon ven ció ki ü re se -
dett ele me ire: a szü zes ség vizs gáló port rejtô üveg -
csékre, a szel lem já rásra, il letve a Ti tus An do ni cust egy -
szerre idézô és pa ro di záló hor ro re le mekre is (le vá gott
kéz he lyett itt le vá gott ujj). Sze rinte ez is a mese ré -
sze, és a kö zön ség ép púgy el fo gadja, mint a Bánk bán -
ban a he vítôport. Nem hagyta el és nem is mo der ni -
zálta eze ket az ele me ket, ha nem a le hetô leg kon ven -
ci o ná li sabb mó don fogta föl ôket. A XIX. szá zadi
opera ját szás ha gyo má nyára utaló dísz let tel, a kettôs
je le ne tek ope rai du et te ket idézô meg vi lá gí tá sá val, a
han gu lat festô fény- és han gef fek tu sok kal. 

A Víg szín ház Házi Szín pa dán 1996 ja nu ár já ban Si -
mon Ba lázs – Áccsal el len tét ben – nem a szín házi ha -
gyo má nyok kö zötti ha son ló ság be mu ta tá sára tö re ke -
dett, ha nem a kép rom bo lásra. Nem csak a szín házi
esz kö zö ket ér tel mezte újra (mo dern jel mez, a víg szín -
házi gya kor lat hoz job ban illô tár sal gási stí lus a sha kes -
pe are-i emel ke dett dik ció he lyett), ha nem be a vat ko zott
a dráma szö ve tébe is: Be at rice-Jo anna ön gyil kos sága,
An to nio le szú rása to vábbi bor zal ma kat kí nál tak. A mel   -
lék cse lek mény ben Eins tein-fri zu rás szó ra ko zott pro -
fesszo ro kat és rendôrvic ce ket lát hat tunk. A tü kör já té -
kot csak az erôsí tette, hogy Be at rice ap ját és Isa bella
fér jét ugyan az a szí nész ját szotta – bra vú ro san. 

Az Át vál to zá sok, A Nagy Ta mer lán, a Dok tor Fa us tus,
a Ro meo és Jú lia, az Ot hello, va la mint az Amalfi her ceg -
nô ele mei egya ránt ki mu tat ha tók Ford Kár, hogy kurva
címû tra gé di á já ban. Az Át vál to zá so kat idézi, hogy az
egy mást tük rözô két cse lek mény szál az arisz tok ra ták
vi lá gát a pol gá ro ké val ke veri – igaz, az utób biak tör té -
nete ko mo lyabb sé rü lés nél kül el is hagy ható. Az in -
cesz tus sal szám ta lan más da rab is fog lal ko zott már,
azon ban vagy ve le jéig rom lott do log nak áb rá zol ták,
vagy ki de rült, hogy va la mi lyen szár ma zás beli té ve -
désrôl van szó. Ford nál az er köl csi pa ran csot, tár sa -
dalmi szo kást és po li ti kai meg íté lést el vetô, min dent
tör vényt át hágó sze relmi vágy te szi tra gi kus hôssé
Gi o  van nit. A mû pa ra do xona, hogy a sze rel mét bir to -
kolni vá gyó Gi o vanni a férj bosszú já tól úgy menti
meg, hogy maga szúrja le sze rel mét-hú gát, és ki met -
szett, gôzölgô szí vét föl mu tatva je le nik meg a döb be -
nettôl bé nult bosszú vá gyók elôtt. 

Ezt a maga ko moly sá gá ban elôadni csak ri tu á lis
szín ház ban le het. Nem vé let len, hogy a cse lek ményt
moz gató kö nyör te len vég zet a ke gyet len szín ház el -
mé le tét ki dol gozó An to nin Ar taud ér deklôdé sét is fel -
gyúj totta. Test vér sze re lem tra gé di ája és pri mi tív-gro -
teszk, per verz és me gin dító ké pek: egy mai elôadás -
nak ezt a kettôssé get kel lene meg je le ní te nie. A da rab
költôisége sti li zá ciót kí ván mind a szín pad kép, mind
a já ték mód, mind a be széd tech nika te rén. Ford mû vé -
ben nem szim bo li kus, ha nem va lódi pár be széd fo -
lyik, de egy alap vetôen me ta fo ri kus, ösz tön sze rûen
ér tel mez hetô nyel ven. Ha ez hi ány zik a szí nész esz -
köz tá rá ból, a cse lek mény bo hó zattá vá lik, és a tra gi -
kus pil la nat nem szü le tik meg. A nézô kí no san fe -
szeng, és úgy érzi, a drá mai alap anyag fe lelôs az el -
ma radt ka tar zi sért. Kü lö nös, hogy a kri tika nem a
meg fe lelô já téks tí lus és szín házi fel fo gás hi á nyá ban
ke reste a két ha zai elôadás ku dar cá nak az okát (Zsám -
béki Gá bor: Ka tona; Bo do lay: Sze ged). A job bik eset -

ben Ford csak Sha kes pe are-rel szem ben ma rad alul,
azon az ala pon, hogy szö vege nem olyan sza ba don ér -
tel mez hetô, szu ve rén és al kal maz kodó, mint Sha kes -
pe are-é. A rosszab bik eset ben azon ban a ku darc az
egész Sha kes pe are-kor társ an gol drá ma i ro da lomra
rá ve tül. Ha pusz tán a dik ci óra építve hi te les rá dió vál -
to zat szü let he tett ebbôl a mûbôl, ak kor a hiba ta lán
még sem a drá mai alap anyag ban van. 

John Webs ter két olasz tár gyú tra gé di ája, A fe hér ör -
dög (1611) és az Amalfi her cegnô (1612) meg íté lése
min dig is el lent mon dá sos volt. Szo kás ôt kár hoz tatni
azért, hogy Ford dal együtt je lentôs mér ték ben hozzá -
já rult a Ja kab kori dráma, kü lö nö sen a tra gé dia ha -
nyat lá sá hoz, mi köz ben el fe led kez nek ar ról, hogy drá -
mai kí sér le te zése so rán ko ránt sem ön cé lúan vitte
vég le te kig a Sha kes pe are ké sei prob léma-szín mû ve i -
ben, ro mán ca i ban ez idô tájt áb rá zolt ér ték vál sá got.
Ta lán épp a szét esô drá mai szer ke zet ben for ma i lag is
tük rözôdô ér ték vál ság in dí totta szín há za in kat a nyolc -
va nas évektôl a szó ban forgó mû vek be mu ta tá sára. 

A fe hér ör dögbôl az ed digi egyet len ma gyar elôadást
az a Ruszt Jó zsef hozta létre, aki nek szá mos egyéb Er -
zsé bet és Ja kab kori mû szín re vi te lét, ma gyar or szági
be mu ta tó ját is kö szön het jük. Ruszt az el ide ge ní tés
szá mos mód ját hasz nálta a za la e ger szegi pro duk ci ó -
ban. A da rab ban a tárgy alást kí vül ál ló ként kom men -
táló kö ve tek nála az egész elôadás alatt je len vol tak,
ami vel a ren dezô a rémd ráma külsôle ges sé gére, te at -
ra li tá sára rá ré te gezte az át ható iró niát. Ruszt bi zo -
nyára olyan szín ját szásra inst ru álta szí né szeit, mely
úgy ide ge nít el, hogy köz ben megôrzi a fi gura hi te lét.
Eh hez rend kí vül gyors vál tá sokra van szük ség, ami
nem hagy idôt a sze rep át élé sére. Webs ter szí né sze
fel te hetôleg csak fel mu tatta sze repe kü lön bözô ar cait,
vil lám gyor san al kal maz kodva az egyes hely ze tek hez.
A Ro yal Sha kes pe are Com pany ve zetô szí né szei ma is
ezt a já téks tí lust kö ve tik – mint a Ja kab kori éva dok is
mu tat ják, át ütô si ker rel. 

Az 1612-ben író dott Amalfi her cegnô alap kép lete sok -
kal egy sze rûbb: a Her cegnô az ál do zat, fi vé rei a bosz -
szú ál lók. Bár a bosszúd rá mák szá mos ele mé vel eb -
ben a mû ben is ta lál koz ha tunk, a rém sé gek el len ére a
da rab tra gé dia, nem rémd ráma. Az int ri kus túl lép a
sze rep tí pus ha tá rain, hi szen jel lem fejlôdé sen megy
át, az egy sé ge sebb, ke vésbé iro ni kus dra ma tur gia és
jel lem al ko tás kö vet kez té ben a mû egy sé ges tár sa -
dalmi és er köl csi nézôpon tot köz ve tít, amely nek ré -
vén az egyes sze replôk meg íté lése is egy sze rûbbé vá -
lik (lásd Kol tai M. Gá bor, SZÍN HÁZ, 2006. jú nius).

A mis kolci ôsbe mu ta tón Te li hay Pé ter a bosszút ra gé -
dia rémd rá mába illô ele me ire he lyezte a hang súlyt.
Anak ro nisz ti kus, ak ci ó fil mekre jel lemzô esz kö zök
hasz ná la tá tól sem ri adt vissza. A meg hök kentô dísz let,
a vast ra ver ze ken és kö tél há lón bra vú ro san mozgó szí -
né szek, a gyak ran ön cé lú nak tetszô szce ni kai és fil mes
trük kök ré vén Te li hay in terp re tá ci ó já ban az ak ci ó hor -
ror nak ti tu lált tra gé dia per verz gyil kos sá gok so ro za tává
vá lik. A ká rom ko dá sok kö zön sé ges sége idézôjelbe te szi
Webs ter po é ti kus nyel ve ze tét: a nyelvi kont raszt ha tá -
sára az ere deti szö veg iro ni kus nak hat. A Ja kab-kor vi -
lá gát a mi enk kel erôsza ko san meg fe lel tetô, anak ro nisz -
ti ku san ak tu a li záló ad ap tá ciók kép te le nek hi te le sen
meg for málni a webs teri po é ti kus vi lá got. 



252 0 0 7 .  m á r c i u s www.szinhaz.net

K Ö Z E L M Ú L T

A Te li hay-be mu tató után rö vid idôvel ha zánk ban
ven dég sze replô an gol Cheek by Jowl pro duk ci ója a
nem re a lista meg kö ze lí té sek kor szerû sé gét iga zolta: a
mé reg zöld bár sony füg gö nyök ke re tezte négy szögbe
he lye zett cse lek mény egy sakk par tira em lé kez te tett.
Az elôadás nem a mába, ha nem a XX. szá zad ele jére
he lyezte a cse lek ményt. A min den fon tos sze replôt fel -
vo nul tató nyitó tab ló ban az ala kok mint egy sakk tábla
fi gu rái áll nak föl, már az ele jén vi lá gossá téve, hogy
sor suk a többi fi gura lé pé sétôl függ. An to nio meggyil -
ko lása is ilyen sti li zált ko re og rá fia sze rint zaj lik. 

A Bárka 2000-es be mu ta tó já ban Tim Car roll az an -
gol szim bo li kus meg kö ze lí tés sel élt. Min den és min -
den ki tetôtôl tal pig fe kete, az ima könyvtôl a ba rac kig –
a vi lág ban el ural ko dott erôszak, ke gyet len ség min den -
ki ben ott van. Webs ter so rai két ség te le nül szi ká rab bak,
ko mo rabb han gu la túak Sha kes pe are-éi nél, ám ko mo -
rabb vi lá got is fes te nek: hôsei nem a min den napi re a -
li tás ban, ha nem egy hang sú lyo san sû rí tett vi lág ban lé -
tez nek, mely egy szerre hi te les, még is költôi.

Mi ért ké sik ná lunk máig a mél tat la nul el fe le dett, ön -
ma guk ban is je len té keny te het ségû Sha kes pe are-kor -
tár sak új ra fel fe de zése? A két vi lág há ború kö zötti He vesi
Sán dor és Né meth An tal erôfe szí té se i nek kö szön hetô
Sha kes pe are-ka no ni zá ciót a szo ci a lista kul túrpo li tika is
ma gá évá tette, hi szen ezek a da ra bok po zi tív, hu ma -
nista szem lé le tet kép vi sel tek. A bosszúd ráma kon  ven -
ci o ná lis ele mei és a belôlük ki bon ta kozó rém sé gek
nem ef féle har mo ni kus vi lág ren det ál lí ta nak elénk; ez
eset leg ma gya ráz hatja vi szony lag késôi be mu ta tá su -
kat. A rend szer vál tás óta a Sha kes pe are-kul tusz biz tos
si kert ígérô esély ként mo ti válja a da rab vá lasz tást. 

Szín házi szem pont ból min dig koc ká za tos egy is me -
ret len, négy száz éves dráma szín re vi tele. Az ilyen vál -
lal ko zás fel kelt hetné ugyan az iro da lom tu do mány fi -
gyel mét, az el szi ge telt szín házi be mu ta tókra azon ban
so ha sem irá nyul szé les körû fi gye lem. Ör dögi kör ez,
melybôl ki törni csak egy kon cep ci ó zus so ro zat tal le -
hetne, oly mó don, hogy egy adott szín házi mû hely
több Sha kes pe are-kor társ mû vet is színre visz akár
egy, akár több, egy mást kö vetô évad ban. Ha bele gon -
do lunk, He vesi Sán dor és Né meth An tal is így nép -
sze rû sí tette Sha kes pe are-t…

A nem zet közi szín házi élet ben kü lö nö sen Ang li á -
ban lát ha tunk fi gye lemre méltó kí sér le te ket arra, hogy
az is me ret len Sha kes pe are-kor tár sa kat be emel jék a
szín házi mi to ló gi ába. Eb ben élen jár a Ro yal Sha kes -
pe are Com pany és a lon doni re konst ru ált Globe Szín -
ház. Az el szi ge telt, egyedi be mu ta tók mel lett fel is mer -
ték an nak a je lentôsé gét, hogy a kor tár sakra is le het,
sôt kell éva dot épí teni. Mint ak kor be szá mol tam
róla, az RSC a 2002/03-as évad ban rö vid egy más után -
ban öt, Ang li á ban is is me ret len da ra bot mu ta tott be:
a III. Ed wárd mel lett Mars ton The Mal con tent, Jon son–
Chap man–Mars ton East ward Ho!, Mas sin ger A ró mai
szí nész, il letve Flet cher The Is land Prin cess címû mû -
veit. Az elsô so ro zat si ke rén fel buz dulva 2005-ben, a
Guy Faw kes ál tal szer ve zett lôpo ros össze es kü vés le -
lep le zé sé nek négy száz éves év for du ló ján meg tar tot ták
a má so dik Ja kab kori éva dot is. (Errôl lásd Pa ra izs Jú -
lia, SZÍN HÁZ, 2006. ja nuár.) 

A tár su lati rend szer ben mû ködô Ro yal Sha kes pe are
Com pany ki ne velt egy szí nész gár dát, amely pon to san

is meri a re ne szánsz kon ven ció ál tal meg kö ve telt já -
téks tí lust és be széd mó dot (lásd Pa ra izs, SZÍN HÁZ,
2005. au gusz tus). Ma gam is lát hat tam, hogy a John
Gi el gud nyom do ka iba lépô An tony Sher át me net nél -
kül ké pes mo du lálni a hang szí nét pél dául a The Mal -
con tent ál ru hás cím sze re pé ben, és hi te le sen bá nik a
félre-tech ni ká val is. (Nem mel lé ke sen: ez a sze rep ná -
lunk is ju ta lom já ték le hetne.) E mû sor po li tika to vábbi
elônye, hogy egye dü lálló le hetôsé get kí nál mû hely -
mun kára. Emel lett egy te ma ti kus évad hír ér téke jó val
na gyobb, mint az el szi ge telt be mu ta tóké. Tisz tá ban
va gyok az zal, hogy a ma gyar szín házi vi szo nyok kö -
zött nincs mód egy ön álló Sha kes pe are-tár su lat fel ál -
lá sára sem, nem hogy te ma ti kus re ne szánsz so ro za -
tokra, még is, ha va la me lyik ve zetô mû vész szín há -
zunk vál lalna egy – akár több éva dot is fe lö lelô –
kon cep ci ó zus kí sér le tet Sha kes pe are-kor tár sak be mu -
ta tá sára, bi zo nyára fel kel tené mind a szakma, mind
az át lag nézôk fi gyel mét. Mint Tim Car roll bár ka beli
Ham let-ren de zése, il letve a 2006-os nyári gyu lai
work s hop mu tatja, mél tán hí res, nagy múltú szí né -
sze ink is kapva kap nak az al kal mon, hogy az an gol re -
ne szánsz dráma vi lá gá hoz nem szok vá nyos szín házi
esz kö zök kel kö ze led je nek. 

Egy újon nan szer kesz tett an gol re ne szánsz an to ló -
gia fel te hetôleg a szín házi szakma ér deklôdé sére is
igényt tart hatna. Lát hat tuk, hogy a mo dern drá ma í rók
kö zül a szel le mi sé gé ben és drá ma tech ni ká já ban
Sha kes pe are-hez leg kö ze lebb álló, a Musg rave ôrmes -
ter tán ca címû mû vé vel az an gol re ne szánsz leg nagy -
sze rûbb drá máit idézô John Ar den is meg bu kott ná -
lunk min den da rab já val, ta lán mert szín házi gya kor -
la tunk ból hi ány zik az a ké pes ség, mellyel ezt a fajta
sti li zá ciót hi te le sen meg le hetne je le ní teni. Eb ben se -
gít het egy te ma ti kus so ro zat és a mû hely munka.
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ga zán emb le ma ti kus, hogy a Bar tók-év ben min -
den ki Bar tó kot ren de zett, ér tel me zett, ki véve Hor -

váth Csa bát, aki nek A cso dá la tos man da rin já ról az örö -
kös egy szer már le til totta a ze nét. Késôbb a Kö zép-
Eu rópa Tánc szín ház (KET) ve zetô ko re og rá fu sa ként
sem ka pott zöld utat a vo nós né gye sek tánc szín padi
in terp re tá ci ó já hoz, sôt a ju bi le umi évad ban, új tár su -
lata, a For te danse élén sem él he tett a ze nei örök ség -
gel. A mér nök örö kös nek hála Hor váth Csaba szinte
mennybe ment, s már-már ki vá lasz tott nak tûnt.

Az is le het per sze, hogy vé let len az egybe esés, de az
al kotó az omi nó zus eset óta pá lyá já nak nagy vál to zá -
sait éli meg. A KET-tel, il letve a dra ma ti kus, folk lór,
mi to ló gia és iro da lom ih lette kon cep ci ók kal való sza -
kí tása, a csend (az az hogy nem hasz nál hatja ko re og rá -
fi á i hoz azt a zene mû vet, ame lyet sze retne) a tiszta ko -
re og rá fia felé for dí totta el. A kor társ tánc ban ál ta lá ban
az el len kezôje tör té nik: a klasszi kus kép zett ségû al ko -
tók a tánc szín házi ren de zés felé moz dul nak, és a dra -

ma tur gi á hoz pró bál ják iga zí tani a ze nei fo lya ma to kat.
Nyu god tan mond hat juk hát, hogy Hor váth Csaba a
kor társ tánc ban az ár ral szem ben úszik. Bar tók-ze nét
késôbb is vá laszt hat (2015 után biz to san), ad dig pe dig
tán cot inst ruál, és ilyen mó don test ze nét sze rez.  

Az erôfe szí té sek, a mi ni má lis tá mo ga tás ból a ma xi -
mum aka rása, az opera házi tán co sok ból kor társ tán co -
sok ne ve lése a leg újabb, 2007 ja nu ár já ban a Tra fó ban
be mu ta tott da rab já ban hoz ták meg az ered ményt. Az
elôadás sal ugyan vagy negy ven perc cel túl lépte a pszi -
cho ló giai tû rés ha tárt, de ez is a kon cep ció ré sze, hi -
szen Hor váth Csaba so sem kí mélte a kö zön sé get,
ahogy ab ban is kö vet ke ze tes, hogy so sincs ugya nab ból
a da rab já ból két egy forma elôadás. A cím mel, ame lyet
a ko re og rá fus Mi che lan ge ló tól köl csön zött, ne héz ki -
bé külni, mert ke vés kap cso lata van a da rab bal. Ha csak
nem a mû fajt érintô, va la mi lyen ál ta lá nos ál la potra

Szi lá gyi Sisso Szil via

Lôj a ko re og rá fusra!
A  T E S  T E K  F E L  S Z Í  N É  N E K  L E  H E T  S É  G E S  Á L  L A  P O  T A  I  R Ó L
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kell gon dol nunk – ar ról ugyan is va ló ban sok min dent
el mond az elôadás. 

Tör té net nin csen, il letve ami van, az egy szerû: Pusz -
tai Gábor ze nész ütôhang sze rei – a klasszi kus dob fel -
sze re léstôl a lá ba so kig, PVC-csö ve kig – és a tán co sok
mint épp ze nére éb redô lé nyek ta lál ko zása a szín pa -
don. A tes tek fel szí né nek le het sé ges ál la po ta i ról elsô lá -
tásra az Alice Csoda or szág ban kri kett meccsét idézi fel
ben nem, és nem csak az öl tö zé kek mi att, ame lyek
olya nok, mint ha va laki egy gye rek könyvbôl vágta
volna ki ôket (pi ros, bô torna nad rág ban pipa szár lá bak
és filc tol lal raj zolt koc kás trikó). A vég ta gok ki ter je -
dése per sze mér hetô a já ték té ren, a fo lya ma to san tá -
guló kí sér leti pró ba te rem ben (ol dalt tor na pa dok), de a
moz du la tok ideje már csak a ze né vel ará nyo sít ható,
így te remtôdik meg egy má sik lép ték, egy va diúj ga la -
xis, amely ben a tán co sok olya nok, mint a köly kök: ját -
szani pró bál nak a rit mu so kon, ki-be jár kál nak a pár -
hu za mos va ló sá gok kö zött. Eszembe jut az eins te ini
té tel: a Nap rend szer rel együtt mind annyian fény se -
bes  ség gel szá gul dunk a vég te len uni ver zum ban, és
min den egyé ni leg meg tett, sa ját moz du la tunk las sítja
az idôt. Ta lán a szín padi lé nyek (az élet tel együtt) azért
gyor sul tak fel, mert az evo lú ció az idô el len küzd.
Nem tu dok nem gon dolni az idôre, hi szen fo lya ma to -
san tik ta kol va lami. 

Pusz tai az ola jos hor dón kezdi el az ütö ge tést, ame -
lyen egy má sik, csil lo góbb vi lág nôide ál já nak szobra,
Lôrinc Ka ta lin body bu il der-fi gu rája áll – kissé za va rón.
Az ütôs be le szól a táncba, idônként a me cha ni kus ba -
bák lába alá ta szít egy-egy fa ze kat, ame lyet azok ké -
sôbb a fe jükre húz nak, hogy ka to nás dit játsz has sa nak,

és hogy a ze nész to vább do bol has son raj tuk. A „po én -
ko dás” köz ben egy, a techno, az etno és a free jazz kö -
zött le begô dob kom po zí ció szü le tik meg a sze münk
elôtt, a fü lünk hal la tára. Az elôre fel ját szott, fel vé telrôl
hall ható szó la mok is „áta la kul nak” az ak tu á lis hang -
sze res be fo lyás alatt. Más kor a tán co sok irá nyí ta nak
(pe dig va ló já ban a ze nész a fônök), in csel ked nek, el -
lop ják, odébb te szik a hang sze re ket, eg zo ti kus ál la to -
kat utá noz nak, mint ha a dob szóra össze állna a si va -
tagi show. Ál landó a kom mu ni ká ció, és a maga iró ni -
á já val, sok szí nû sé gé vel együtt ez az ér zel mek ben
gaz  dag fo lya mat irá nyítja az elôadást. A vad tánc ból
néha ki sé tál nak a fi gu rák, és ol dalt vá ra koz nak. Egy
óra el tel té vel a szín pad jobb old alára gyûl nek a tán co -
sok, a ze nész fó li á val le ta karja a hang sze reit, és meg -
váltó esô ko po gása hal lat szik. Az &Echó vé gén ara ny -
esô hul lott, a meg szo kott dra ma tur giák sze rint is itt
érne vé get az elôadás, ezért a kö zön ség tap solni kezd,
de La dá nyi és Pusz tai egy újabb du ó val foly tatja. (Se -
baj, agyon lö vöm a ko re og rá fust, újra be jö vök, és egy
má sik sorba ülök. Meg éri vé gig nézni a gi gap ro duk -
ciót, kü lön ben is, re cen zens va gyok.) 

Sö rös po hár áll egy dob te te jén, Pusz tai an nak a szé -
lén csi hol kör kö rös moz du la tok kal ze nét, La dá nyi mo -
zog, majd iszik a po hár ból, újra te ke regni kezd, és ez
így megy to vább, egyre ma ga sabb han gon. Na gyon vi -
dám és fel sza ba dult vég le hetne, gon do lom. De el kez -
dik ki cso ma golni a hang sze re ket, újabb té tel kö vet ke -
zik – ilyet nem le het bün tet le nül el kö vetni… Ha a
szín pa don va la mit le ta kar tak, an nak úgy is kell ma -
rad nia. Elôre ci pel nek egy har mó ni u mot (ez meg hogy
jön ide – lá za do zik ben nem a nor ma li tás), az tán a
moz du lat lan nak hitt has izom díva elômá szik a nej lon
alól, ara nyo san csil logó fürdôru há já ban vé gig bo tor kálLôrinc Katalin, Pusztai Gábor, Ladányi Andrea és Bajári Levente 
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a szín pa don, és a lá bá val pum pálni kezdi a hang szert,
mint va lami mí ves báb fi gura, aki év szá za dok óta szol -
gálja urát, de sza ba dulna már. A ze nész a bil len tyû -
zetbe csap, és va lami össz tánc féle kezdôdik a szín pad
kö ze pén. Már nin cse nek triók és duók, kü lön lé nyek
van nak, akik ben – úgy tû nik – ha ma ro san le jár az óra -
rugó. Per sze ilyen ká osz ban sem mi ben sem le het biz -
tos az em ber. Az tán a moz gá sos, kí sér leti zene mû va -
ló ban vé get ér, és csen det, tap sot meg szá mos kér dést
hagy maga után. De – azt gon do lom – e gi gap ro duk -
ci ó val kezdôdött is va lami: pél dául a ma gyar kor társ
tánc egy újabb kor szaka. A fi a tal ba lett-tán co sok át -
vivône u ron jai át tör tek az Opera ház fa lán. El jön az ide -
je, hogy a ki rá lyi szín pa don A dió törôn meg a szí nes-
szé les vásznú lengôga tyá son kí vül ilyet is lát ha tunk
majd. 

Vé gül né hány rö vid meg jegy zés: La dá nyi And rea
nél kül nem jö he tett volna létre ez az elôadás. Kü lön
kö szö net Nils Pet ter Mol va er nek az elôadá son el -

hangzó utolsó ze ne szá mért. Hor váth Csaba ezen az
es tén nem csak ze nét ta lált, de mér nöki dip lo mát is ki -
ér de melt: szép, új vi lá got ter ve zett.

A TES TEK FEL SZÍ NÉ NEK 
LE HET SÉ GES ÁL LA PO TA I RÓL
(For te danse – Hor váth Csaba Tár su lata, 
Trafó – Kor társ Mû vé sze tek Háza)

Zene: Pusz tai Gá bor. Fény: Pa yer Fe renc. Hang: Kon   -
dás Zol tán. Vi de o film: Szöllôsi Géza. Jel mez: Be ne -
dek Mari. Szín pad kép, ko re og rá fia: Hor váth Csaba.
Tán col ják: La dá nyi And rea, Lôrinc Ka ta lin, Koz mér
Ale xandra, Ba jári Le vente, Csonka Ro land, Ke ré nyi
Mik lós Dá vid.

Gyôri Ba lett ki tûnô egy üt tes. Re mek szól is tái
van nak, ba lett kara egy sé ge sen, ma gas szín vo -

na lon, mû vé szien dol go zik. Errôl bárki meg gyô zôd -
het, ha a kö zel múlt pre mi er jei kö zül meg nézi pél dául
a Gi o van nit vagy A ta va szi ál do za tot. Az ôszi, Ham let
címû be mu ta tó juk is me gerôsíti ben nem a tár su lat
kva  li tá sá ról ki a la kult ké pet, sôt az elôadás meg te kin -
tése után azt is ki je lent he tem, hogy a gyôri tán co sok
mû vé szi alá zata is példa mu tató. Kü lö nö sen ne héz
ugyan is olyan pro duk ci ó ban hely tállni, amely nek kon -
cep ci ó já ban, ren de zé sé ben, ko re og rá fi á já ban ke vés a
mû vé szi ér ték, az át gon dolt és meg va ló sí tott öt let vagy
leg alább a fi gye lemre méltó, szín pa don meg je le ní tett
gon do la ti ság.    

Elsô kér dés ként rög tön az me rül fel ben nem, mi ért
kell Ham let cím mel il letni egy olyan ko re og rá fiát,
amely sem sha kes pe are-i jel lemzôket, sem ham leti
esszen ciát nem mu tat fel. A drá ma i ro da lom leg is mer -
tebb da rab ja i ból azért le het jó tán celôadá so kat al kotni,
mert a ko re og rá fus szá mít hat arra, hogy a nézôk
könnyen el iga zod nak a tör té net ben, és is me rik an nak
sze replôit is. Ezért tánc ban cse lek mé nyáb rá zo lás nél -
kül is si ke re sen színre le hetne vinni a Ham le tet, elég
lenne a ko re og rá fi á ban csu pán lel ki áll apo to kat meg je -
le ní teni, a pub li kum a cím alap ján fel is merné a drá -
mai hely ze te ket, von Haus aus hozzá gon dolná az elôz -
mé nye ket és kö vet kez mé nye ket, és így konk ré tan ér -

tel mezni tudná a kap cso lódó, moz gás nyel ven meg fo -
gal ma zott lé lek- és han gu lat je len sé ge ket. De a Ham -
letbôl ki tûnô, kor szerû cse lek mé nyes tánc já té kot is le -
hetne ké szí teni. Eb ben is se gít ség nek bi zo nyul hatna a
köz is mert szü zsé, hi szen le hetôsé get adna a laza, szub  -
jek tív szer kesz tésre, a sû rí tésre, a nagy vo nalú cse  lek -
mény ke ze lésre, ezál tal az al kotó sza bad ab ban újra ér -
tel mez hetné az alap mû vet, bát ran ko re og ra fál hatna,
és ha kedve tar taná, vá lo gat hatna a te át rá lis lát vá nye le -
mek kö zött. 

A gyôri Ham le tet nézve az a be nyo má som, hogy
Ma rie Bro lin-Tani, a ko re og rá fus nem tudta el dön teni,
mi lyen elôadást akar lét re hozni. Egy sze rûen nem volt
kon cep ci ója. Két fel vo ná sos Ham let jé ben a nézônek vé   -
gig kell szen ved nie egy ho má lyos cse lek mény szer ke -
zet ér tel me zési fo lya ma tát, be kell azo no sí ta nia a sze -
replôket, és ki kell to tóz nia, hogy me lyik fi gura az
alap mû me lyik idôszeg men sébôl buk kan ép pen elô.
Bro  lin-Tani te hát a tör té né sek könnyû ér tel me zé sé nek
ado má nyá tól meg fosztja a nézôt, és cse rébe nem is
ko re  og ra fál bát ran, mond hatni, biz ton sági kûrre tö -
rek szik. 

Moz gás nyel vé nek alap vetô el lent mon dása, hogy
egy szerre akar „kor tár so san” ki fe jezô és ba let to san
esz té ti záló lenni. Az elôadás kezdô ké pé ben Ham let
szó ló zik. Ve le kei László kor rek ten ab szol vált tánc mo -
no lóg já nak egyik pil la na tá ban exp ressz ív ha tás el éré -

Kut szegi Csaba

Ala cso nyan szálló bô ing
H A M  L E T

A
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sére tö rekvô kor társ tán cost lá tok, a má sik ban pe dig
csi nos ba let tos fiút, aki tü kör elôtt be gya ko rolt, tes tén
elônyö sen mu tató pó zo kat vál to gat. A je len ség nem -
csak fel ütése az elôadás nak, ha nem a tel jes pro dek ció
szim bó luma is. A ko re og rá fiát ugyan is vé gig a fenti
kettôsség jel lemzi. En nek el len ére van nak az elôadás -
nak szép pil la na tai is. Ilyenek pél dául Ham let és Op he -
lia (Sóthy Vi rág) mind két fel vo nás ele jén meg te kint -
hetô kettôsei, Ham let és Gert rud (Cser pák Sza bina)
konf lik tu sos pas de deux-je, amelybe a zord Cla u dius
(Pát kai Ba lázs) is be-be kap cso ló dik, va la mint a da rab
végi apo te ó zisszerû fi nálé né hány moz za nata, amely -
ben a tel jes kar és az összes sze replô meg je le nik, még
az Apa ként vé gig ak ci ózó Szel lem is (Wil liam Fo min
meg for má lá sá ban). 

Az em lí tet te ken kí vül a Sha kes pe are-dráma alak jai
kö zül még Ho ra tio (Se bes tyén Bál int) sze re pel a tánc -
mû ben. Bro lin-Tani te hát ke vés sze replôs ka ma rad rá -
mát ko re og ra fált, ami ön ma gá ban per sze nem baj, de
ez me gint csak egy fajta „köz tes meg ol dást” ered mé -
nyez: a dráma mel lék szá lak ból (is) nagy ívûvé so dort
fô cse lek mény szála nem je le nik meg a tánc já ték ban,
az amúgy igen von ta tot tan vál ta kozó kü lön bözô ké -
pek ben pe dig a sze replôk kö zötti vi szony rend szer fi -
nom szer ke ze tét sem si ke rül ér zé ke nyen áb rá zol nia.
Ez utób bin nem se gít a kar kli sé szerû mû köd te tése.
Még ak kor sem, ha a mû sor fü zet ben ér tel me zési tám -
pont is ol vas ható: „a kar Ham let gon do la tait és ér zel -
meit je le níti meg.” A ki ad vány ból egyéb ként az is
meg tud ható, hogy „Ham let álom és való ság, múlt és
je len, té nyek és kép ze let kö zött él és cse lek szik”. Ez zel
ugyan ma gya ráz ható a ko re og rá fia sa já tos idô- és sze -
rep ke ze lése, de az is tud ható, hogy a fenti el len tét pá -
rok ál landó, sok szor egy idejû szín padi je len lé té vel
nagy sze rûen in do kol ható (már elôre és utó lag is) a
meg szer kesz tet len ség, a kö vet ke zet len ség és a kon -
cep ci ót lan ság is. Egy sze rûb ben fo gal mazva: ha az idô-

és való ság sí kok össze van nak ke ve redve, bármi, bár -
hol, bár ki vel, bár mi kor meg tör tén het.

Ma radva még a mû sor fü zet nél, ko mo lyan za varba
ejtô a szin tén ott ol vas ható, alábbi ér tel me zés: „Az öt -
ve nes évek el nyo ma tás alatti Ke let-Eu ró pá já ból kí sér -
het jük fi gye lem mel, hogy Ham let mi ként ke resi apja
sor sá nak iga zsá gát...” Azt hi szem, erre il lik azt mon -
dani: no com ment. Az elôadás lát vány vi lá gá ban, gon do -
la ti sá gá ban, tör té né se i ben öt ve nes évekre utaló jel le get
nem tud tam fel fe dezni (a jel me zek is „kor ta la nul mo -
der nek”). Ha csak a szín pad vé gén, kö zé pen le begô,
forgó, böszme nagy férfi-ing zakó nem hor doz po li ti kai
je len tést... Tény: az óri ás jel mez Sztá lin és Mao rang -
jel zés men tes nyári uni for mi sá nak ke resz te zés sel lét -
re jött utód jára em lé kez tet. Az Apa min den esetre elég
gyak ran ke ring kö rü lötte és benne, ezért in kább kí sér -
tet le pel nek ér tel mez ném. To vább gon dolva: a bô ing le -
het akár a múlt kí sér té sé nek szim bó luma is... De ez a
lá tot tak alap ján in do kol ha tat lan, pusz tán jó szán dékú,
erôlte tett ér tel me zés ré szemrôl.

Fel fe dez hetô vi szont a da rab ban egy kö vet ke ze te sen
ve ze tett mo tí vum: a kü lön bözô korú sze replôk kö zötti
ge ne rá ciós el len tét. A fi a ta lok, Ham  let, Op he lia és Ho -
ra tio jól lát ha tóan össze tar ta nak, és ha tá ro zot tan kü -
lön bözni akar nak szü leik az Apa, Cla u dius és Gert rud
kép vi selte vi lá gá tól. Ezen az ala pon akár újra ér tel mez -
hetô lenne a Ham let. Csak ak kor lo gi ku sabb lenne a
tör té ne tet a ke let-eu ró pai öt  ve nes he lyett a nyu gat-eu -
ró pai vagy észak-ame ri kai hat va nas–het ve nes évekbe
he lyezni. Azt gon do lom, mû vé szi el mé ly ü lés táp lálta
lo gi kát nem kell ke resni az öt ve nes évek re uta lás ban.
Az öt let való szí nû leg si ker te len pí ár fo gás.

A Gyôri Ba lett Ham letje olyan, mint a klasszi kus ál -
lat or vosi ló: a jár ha tat lan, zsá kut cába ju tott ko re og rá -
fusi út ke re sés majd’ mind egyik tü nete meg fi gyel hetô
benne. El ma rasz talni még sem il lik a ko re og rá fust és
al ko tó tár sait, mert nem ar ról van szó, hogy ci ni ku san,

Pátkai 
Balázs 
és William
Fomin 
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z el múlt há rom esz tendô ered mé nyeit visszük 
szín padra, ame lyek ta lán ta nul sá got rejt het nek,

és ér de me sek arra, hogy me gosszuk má sok kal is” –
írja a szín lap. A PR-evo lu tion fi a tal tár su lata te hát egy -
fajta út köz beni összeg zést, lel tárt tár elénk, vissza te -
kin tést em le get. Az ala pító mû vé szeti ve zetô Kun At -
tila rend ha gyó fo tó áb rá zo lata a szín la pon (Szabó Ben -
ce mun kája), pon to sab ban a kép kü lö nös sége elôször
alig tû nik fel. Itt hon, nap pali fény ben cso dál ko zom rá
erre az ijesztô, iz gal mas alakra, mely szí ne i ben, ki fa -
csart, ál lig fel rán tott vállú pó zá ban Egon Schi ele vi lá -
gát idézi. A fo tón a fél mez te len tes tet ol dal ról lát juk,
de ré kig. Feje kissé hát ra bil len, szembe for duló arca
vál lára tá masz ko dik, szeme le csukva. Iz mos karja ki -
len dül, kéz fe jét de rék szög ben maga felé csa varja. For -
dul, bil len, ki len dül, csa var – a sza vak moz gásra utal -
nak, ám e fi gura ha lott nak, örökre e fur csa pózba der -
medt nek lát szik. Bôre vi a szos, mû anyag szerû, mint
Gunt her von Ha gens ana tó mus-li dérc bot rány ka varó
ván dor ki ál lí tá so kon be mu ta tott, plasz ti nált holt tes -
teié. Vagy mint az át lát szó vá ku um fó li ába cso ma golt,
fa gyasz tott tôke húsé. Izom kö te gei közt rém isztôen
mély ár kok, bôrén sí kos, csil logó be vo nat.

Mind egy – pro vo ka tív, fel ka varó, jó cím: az ár nya lat -
gaz dag ma gyar szót a ti tu lus an gol for dí tása (It Ma kes
no Dif fe rence) pon to sítja. Mun kás sá gát kö vetve tud juk,
Kun At ti lá tól mi sem áll tá vo labb, mint a ni hi liz mus,
a le mon dás, a bele törôdés – érez zük hát, hogy tu laj -
don kép pen egy ál ta lán nem mind egy…

A szín lap hét sze replôt ígér, Ton ha i zer Tünde azon -
ban nem lép színre, ahogy a Kos suth-dí jas, ma is rop -

pant ki su gár zású klasszi(ku)s, Sza kály György sem.
Kun At tila part ne re i ként a hu za mo sabb ideje Lon don -
ban dol gozó, a pro duk ci óra ha za tért Szabó Cson gor és
Ne mes Zsó fia kép vi seli a kor társi vo nu la tot, Koz mér
Ale xandra, az Opera ház volt ma gán tán cosnôje és Fe -
ledi Já nos, a Bu da pest Ba lett mû vé sze a klasszi kust. 

A mû elôadói egyen ként lép nek be a ko pár, a fe kete
fa la kig le csu pa szí tott térbe a szín pad mé lyén nyíló,
„üzemi” kis aj tón ke resz tül. Ke zük ben a ci vil ség att ri -
bú tuma, egy-egy ás vány vi zes pa lack. Mol nár Zsu zsa
sem le ges, tet szetôs jel me zei már-már ut cai ru há nak
is be il le né nek, a szürke-föld szín fi nom ár nya la tait so -
rol ják (ki vé tel ez alól, mind sza bá sá ban, mind szí né -
ben, a ko re og rá fus ko rom fe kete, uj jat lan, ám gar bó -
nyakú, hang sú lyos felsôje). Kun, majd a többi tán cos
a tér pe re mére hú zó dik, egy fajta élô, ci vil ke retbe fog -
lalva a szín pa dot. A ko pár tér sé get a nyi tány ban át lós,
élet len szélû fény sáv szeli át. A tán co sok en nek belsô
vég pont já hoz kö zel ren dezôdnek cso porttá, hogy a de -
rengô fény ben kar ként, ki csa vart póz ban, szinte ész re -
ve he tet le nül lassú moz du la tok kal meg in dul ja nak a
kö zép felé. Hang sú lyos sö té tek, rit mi kus fény vál tá sok
ta gol ják e mo za ik szerû já té kot, melybôl ész re vét le nül
lép ki vagy tér vissza egy-egy kar ak ter. Las san, a butó-
tánc je gyeit mu tatva in dul be az elôadás, és iga zán
sod ró tem pó júvá vé gig nem is vá lik. Kü lö nös, puha
me lan kó li á ját rit ká san oldja fe szült drá ma i ság vagy
ép pen a (moz du lati vagy hang zás béli) hu mor. Kun At -
tila sor so kat írt a ko re og rá fi ába: esz köz te len, pu ri tán,
ér zé keny moz gás so ra iba nem ne héz bele látni a pro -
fán való ságra ref lek táló, szem élyes mo men tu mo kat.

Ha lász Ta más

Lelt tár
M I N D  E G Y

nagy ké pûen vissza él tek volna a le -
hetôség gel (ez lát szik a mun ká juk
ered mé nyén), ha nem – fel te he tô en
– egy szerre akar tak min den igény  -
nek meg fe lelni, arra tö re kedve,
hogy egy ide jû leg ér tékôrzôk és
kor sze rûek, kel le me sek és sok ko -
lók, ele gán sak és szen ved élye sek,
po pu lá ri sak és in tel lek tu á li sak, jók,
szé pek és oko sok le gye nek. Le het,
hogy a Gyôri Ba lett ki tûnô ve zetôje
el hi szi: lé te zik ilyesmi? Vagy csak
na gyon ne héz az egy üt te sé hez
méltó, jó ko re og rá fust ta lál nia?

HAM LET
(Gyôri Ba lett, Mû vé sze tek Pa lo tája)

Ko re og rá fia: Ma rie Bro lin-Tani. Zene: Sosz ta ko vics, Glass, Enescu,
Vasks, Des yat ni kov, Bloch, Ra vel. Dísz let: Hans-Olof Tani. Jel mez: Else
Ma rie Al vad. Fény: Hans-Olof Tani, Hécz Pé ter, Szabó At tila.
Tán col ják: Ve le kei László, Sóthy Vi rág, Wil liam Fo min, Pát kai Ba lázs,
Cser pák Sza bina, Se bes tyén Bál int, va la mint Dobi And rás, Dol bi lov Alek -
sey, Fuchs Re náta, Gon za les Otero Has san, Hardi Be at rix, Ho rio Asuka,
Hor váth Ist ván, Jekli Zol tán, Kara Zsu zsanna, Ko vács László, Ströck Bar -
bara, Varga Ág nes.   

„A
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A ko re og rá fus (al ko tó tár sa i val, a já ték elôadó i val)
mo ra li záló szerzôi am bí ciói sze rint kap cso la ta in kat,
öná mí tá sun kat, a csa lást, be csa pást, ér dek el vû sé gün -
ket, em ber te len sé gün ket emeli szín padra e há rom
évre vissza te kintô pro duk ci ó ban. Mell be vágó e min -
den féle pá tosz tól men tes, víz tiszta munka, e fi nom
gesz tu sok ból konst ru ált kép sor, egy szkeccs gyûj te -
mény jó zan lel tára. Együtt lét és kü lö nál lás, csa pattá
vá lás és ki sza ka dás, ön ként vál lalt és kény szerû moz -
za na tok sor jáz nak. Kun At tila fi nom át hal lá sok kal
kom po nál, gesz tu sok kal öl töz tet, po zí ci ó kat cse re be -
rél, tes tet és lel ket pá ro sít össze újabb és újabb kons -
tel lá ci ók ban. Ne mes esz kö zök kel áb rá zolja a kis szerû -
sé get, más kor el na gyol tan, ka ri kí rozva a fenn köl tet.
Semmi sem vegy tiszta, semmi sem egy színû. Meg -
rend ülé sünk pil la na tait azon nal egy pro fán gesz tus
írja fe lül, míg a tré fá kat me lan kó lia itatja át.

Kun és Koz mér ra gyogó kettôsé ben a szerzô úgy irá -
nyítja társnôjét, cic cegve-nó gatva, mint egy lo vat.
Moz du la taik – be fo gott fül lel – oly kor könnyet csal nak
az em ber sze mébe, de az ido mári ne sze zés gro teszk
ke retbe zárja a lát ványt. Szabó Cson gor egy emel ke -
dett pil la nat ban tán coló tár sa i hoz lép, és mint egy szo -
ci od ráma epi zo dis tája vá rat la nul elbôdül: „Éhes va -
gyok!” S ek kor arra kell gon dol nunk egy pil la natra,
hogy „Korgó gyo mor ral nem le het…”. Szabó késôbb,
tánc bo hóc ként, röpke szó ló ban mû faji lis tát so rol,
egy-egy jel leg ze tes moz du la tot pá ro sítva a tánc ne mek
mellé: „kor társ”, „mo dern”, „klasszi kus”, „nép tánc”,
„sti li zált nép tánc”… Értôn vi hog a kö zön ség – min -
den ki a maga ol va sata, kép zet tár sí tá sai sze rint.

Ko re og rá fi á i ban Kun elôsze re tet tel kri ti zálja a kort,
mely ben élni kény sze rül. Pri mer vagy sti li zált mó don

ne ga tív élet hely ze te ket, el íté lendô vi sel ke dés mó do kat,
az ál ta lá nos fel szí ne se dést, az el ma gá nyo so dást, a kö -
zönyt ve szi célba. Kom men tár jait pá lyája, vá lasz tá sai,
di lem mái, si ke rei és ku dar cél mé nyei hi te le sí tik (a ma -
gas nem zet közi ár fo lya mon jegy zett mû vész a vi lág -
hírû Ram bert Bal let tár su la tát hagyta ott itt honi mun -
ká já ért). A szö ve vé nyes test-kép re gény a stá tu sok,
sze  re pek ál landó vál ta ko zá sá ról szól. A ki szá mít  ha tat -
lan ság ról, a fel kí nál kozó új hely zet és a mo rá lis kö vet -
ke ze tes ség konf lik tu sa i ról. Táv lat ról és bi za lom ról, a
prés alatt oly ne he zen megôriz hetô em beri minô ség -
rôl, a lát ha tat lan pán cél zat ról, mely ép pen össze si -
mulni nem en ged.

A szín pa don te rí te nek: ab ro szos asz talra, por ce lán -
nal. Enni azon ban már nem az ül le, aki ko ráb ban pa -
na szo san, hang ját mó ri kálva pró bál ga tón, éte lért ki ál -
tott. A zá ró kép a nyi tá nyé hoz ve zet vissza. Ugyan az a
fény pást a ki te kert pó zok ban, las san moz duló, ág bo -
gas em ber-erdôvel, új ból a ho morú há tak és ma dár -
szárny sze rûen ver desô ka rok, a lassú, cso por tos hal a -
dás. Egy alak a föl dön, sár gás fény kör ben he ver. Kí vül
ke rült – vele, az eggyel a többi ke ve sebb.

MIND EGY 
(PR-evo lu tion Dance Com pany, Trafó)

Ko re og rá fia: Kun At tila és a PR-evo lu tion Dance
Com pany. Fény terv: PR-evo lu tion Dance Com pany.
Jel mez és dísz let: Mol nár Zsu zsa. Zene: vá lo ga tás
Lud wig van Be et ho ven, Pe ter Vasks és mai szerzôk
mû veibôl.
Tán col ják: Koz mér Ale xandra, Ne mes Zsó fia, Fe ledi
Já nos, Kun At tila, Szabó Cson gor. 

Szabó Csongor, Kun Attila és Kozmér Alexandra 
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– Mi va ló sult meg, és mi iga zo ló dott
vissza a Ma dách Szín ház élén el töl -
tött ed digi idôszak ban a pá lyá za tá -
ban vá zol tak ból?

– Ren ge te get ta nul tam há ro m-é -
ves igaz ga tói pe ri ó du som alatt.
Rész ben vissza iga zo lód tak az el -
kép  ze lé seim, ám be kell lát nom,
sok min dent más ként kell csi nálni,
mint ahogy kez det ben gon dol tam.
Az igaz ga tás egy szerre je lenti a
mû vé szi prog ram ki ta lá lá sát, meg -
va ló sí tá sát és a szín ház me ne dzse -
lé sét. Ha vá laszt adunk arra a há -
rom kér désre, hogy mit játsszunk,
kik játsszák és ki ren dezze, ak kor a
szín ház ar cu lata kezd ki raj zo lódni.
Ép pen ilyen fon tos, hogy mi ként
épül föl az ap pa rá tus, az az a gazda -
sági, hi va tali és mû szaki szer ke zet,
amely a mû vé szi el kép ze lé se ket
meg va ló sítja. Ren dezôként az elsô
há rom kér désre volt könnyebb a
vá la szo kat meg ta lálni. Soha nem
volt pél dául két sé gem a ze nés mû -
faj kü lön le ges sé gét il letôen – a mai
na pig ható jó dön té sem nek tar -
tom, hogy 1983-ban a Macs kák kal
le tet tem a vok som a mû faj mellé.
Ma gyar or szá gon egy szín ház pro -
filja elég las san ala kul ki – ha egy -
ál ta lán ki a la kul  –, a Ma dách Szín -
ház ese té ben ez mar kán san az én
igaz ga tói pe ri ó du somra esik. Ez az
idôszak gyôzött meg ar ról is, hogy
a szín ház si ke ré nek nél kü löz he tet -
len fel té tele az ar cu lat egy ér telmû -
sége. Ré geb ben egy vi déki szín ház -
hoz ha son lóan mû köd tünk, ame -
lyik min den mû faj ból ját szik ki csit.
Vé le mé nyem sze rint egyet len fô -
vá  rosi szín ház sem tud tal pon ma -
radni, ha nem tud hatja róla a szak -
ma vagy a kö zön ség, mi a va lódi
pro filja. Az is egy ér tel mûvé vált
szá  momra az el múlt há rom év ben,
hogy nem elég a mû fajt vál lalni,
azt ma xi má lis szin ten is kell mû -

velni ah hoz, hogy a tár su lat ver  seny  -
ké pes le gyen.

– Van va lódi ver seny?
– Igen. Még ha lát szó lag bé ké -

sen él nek is egy más mel lett a szín -
há zak, va ló já ban ko moly ver seny
fo lyik a nézôért. Nem mind egy,
hogy a kö zön ség hova megy be, és
ki nek haj landó, mi lyen je gyá rat
meg fi zetni. Bár a szín ház-fi nan -
szí ro zási struk túra hal lat la nul el -
tor zult mos tanra, a jegy be vé tel nek
min den hol nagy sú lya van, a Ma -
dách Szín ház ban pe dig meg ha tá -
rozó fon tos ságú. A vá lasz tott mû -
fajt ezért is rend kí vül ko mo lyan

kell ven nünk, és a leg jobb nak kell
len nünk. 

– A fenn tartó is úgy írta ki a pá lyá -
za tot, hogy a Ma dách ze nés kö rúti
nagy szín ház le gyen. 

– Mé lyen a szí vembôl szólt ez, és
nem csak hogy sem mi lyen komp -
ro misszu mot nem je len tett, de
büsz kén és öröm mel vál lal tam.
Bár ere de ti leg pró zai ren dezô va -
gyok, Sha kes pe are-t, Cse ho vot, kor  -
társ ma gyar és nyu gati drá má kat
vit tem szín padra éle tem hos szú
sza ka szá ban, még is val lom, hogy a
ze nés mû faj szin té zise a szín  ház -
nak. Ren ge teg al ko tó e lem bôl áll, és

Ti zen ki lencre la pot húzni
B E  S Z É L  G E  T É S  S Z I R  T E S  T A  M Á S  S A L
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lé nye ge sen na gyobb kö ve tel ményt
tá maszt a szín ház zal, a ren dezôvel
és a szí né szek kel szem ben, mint a
próza. A ze nés mû faj si kere egye -
nes arány ban van a be le fek te tett
mun ká val. 

– Va jon a szak mai elit mi ért nem
osztja egy ér tel mûen ezt a gon do la tot?

– A kri ti ká val kap cso lat ban most
egy ál ta lán nem pa nasz kod ha tom,
sôt! Ki emelt öröm hír, hogy a Pro -
du ce rek kapta a Szí nik ri ti ku sok dí -
ját mint az elôzô sze zon leg jobb
ze nés/szó ra koz tató elôadása. Sze -
ret jük azt mon dani, hogy a mû fa -
jok kö zött nincs hi e rar chia, a való -
ság ban még is csak ér zé kel hetô bi -
zo nyos elôíté let. Két ség te len, a
ze nés mû faj – fi lo zó fiai, pszi cho ló -
giai ér te lem ben te kintve – nem
mond el annyit az életrôl, a vi lág ról
és az em beri kap cso la tok ról, mint
egy ki váló klasszi kus vagy mo dern
dráma. Ér zelmi ha tá sát és szín házi
komp le xi tá sát mér le gelve vi szont
sok kal erôtel je sebb. 

– Sok szor úgy tû nik, a lát vá nye le -
mek mû köd te té sébe fek te tett ener gia
fe lül ír hatja és el nyom hatja a da rab
belsô ér té keit. 

– Min den mû faj nak meg van nak
a maga jól hasz nál ható pat ron jai.
A szí né szek és a ren dezô a pró zai
szín pa don is szá mos esz közt al kal -
maz hat, amellyel egy üres, ke vésbé
ki dol go zott pro duk ció ese tén is fel
tudja kel teni az ér ték te rem tés, a
ma ra dan dót al ko tás lát sza tát. Ilyen
pa ne lek kel a ze nés szín ház is ren -
del ke zik ter mé sze te sen. Nagy lét -
számú ének kar ral, tán co sok kal,
zene kar ral dol goz ha tunk, lát vá -
nyo sak le het nek a dísz le tek és jel -
me zek, de ezek még csak a mû faj
adott sá gai. A lé nyeg ez után kö vet -
ke zik. És a lé nyeg: a minôség.
Minôség min den fel so rolt ha tá s-
e lem ben. A szí né szek és tán co sok
tech ni kai tu dá sát, a ren dezô és a
ko re og rá fus in ven ci ó ját, az egyes
ala kí tá so kat, a lát vány ere de ti sé gét
és ha tá sos sá gát ér té ke lik a kri ti ku -
sok a sza va zás kor. A drá mai szí -
nész is nagy sze rûen tud bánni a
hang já val, fan tasz ti kus ha tásszü -
ne te ket tart, in ten zív tud lenni
vagy el mé lyült – mi köz ben akár
kö zép szerû és üres is le het. És a
csoda meg tör tén het ott is, a ze nés
mû faj ban is. Ter mé sze te sen nem
ta ga dom, az utóbbi több sé gé ben
vi zu á lis és ér zelmi, nem pe dig in -
tel lek tu á lis ha tá se le mek kel dol go -

zik; bi zo nyos fokú in tel lek tu a liz -
mus a ze nés da ra bok egy ré szébôl
hi ány zik.

– Fo kozza-e a ze nés és pró zai szín -
há zak el tá vo lo dá sát, hogy az elôbbi -
ben a tech ni kai fejlôdé sé vel pár hu za -
mo san a te át rá lis ele mek ke rül nek
elôtérbe, mi köz ben az utób bi ban hát -
térbe szo rul hat a lát vány vi lág?

– Aki mu si calre vált je gyet, két -
ség kí vül sok kal töb bet akar kapni.
Aki ze nés szín ház zal fog lal ko zik,
an nak tu do má sul kell ven nie, hogy
ezt a fajta igényt is ki kell elé gí te -
nie. A lát vány a ze nés mû faj nél kü -
löz he tet len eleme. A fo lya ma to san
fejlôdô film ipar és a tele ví zi ó zás
olyan mér ték ben ha tá rozza meg és
te szi vi zu á lis szem lé le tûvé min -
den napi kul tú rán kat, hogy azt
bo tor ság fi gyel men kí vül hagyni.
A ze nés szín ház hal lat la nul vál to -
zé kony, be épít min dent, ami a vi -
zu á lis mû vé sze tek ben lét re jön. Bár
a fil mes vá gás gyor sa sá gát szín pa -
don le he tet len el érni, a jó dísz let -
ter vezô ma már ké pes film szerû
vál to zá sok lét re ho zá sára, s igyek -
szik olyan fajta szín házi gé pe ze te -
ket al kal mazni vagy te rem teni,
ame lyek a vál to zá sok gyor sa sá gát
hi he tet len és mese szerû mó don
meg nö ve lik. Ta pasz ta la taim sze -
rint ezt a nézôk is nagyra ér té ke lik.
Ez van annyira fon tos, hogy a ze -
nés szín ház ban erre sok kal több fi -
gyel met, pénzt és ener giát kell ál -
doz nunk, mint a pró zai szín ház -
ban. Ott a kü lön le ges fi gye lem a
ki mon dott szóra, az ala kí tá sok és a
szín házi al ko tás egé szé nek mély -
sé gére irá nyul. Hozzá kell azon -
ban tenni, hogy a ze nés szí né szek
kü lön le ges eset ben ját szani, éne -
kelni és tán colni egya ránt jól tud -
nak. A te het ség nek ez a hár mas -
sága ritka adott ság, és akik eze ket
mes ter fo kon ûzik, azok a mû faj vi -
lágsz tár jai. Ám az egy szerre cso dá -
la to san tán coló, éneklô és ját szó
szí nész sem tudja olyan jól elôadni
a Ham let-mo no ló got, mint az a ki -
váló Ham let, aki egész éle té ben
csak erre ké szült. A lé le káb rá zo lás
mély sé gé ben nem tud juk fel venni
a ver senyt, de – hang sú lyo zom – a
ze nés da ra bok ezt nem is igény lik. 

– Egé szen biz tos ez?
– Amit a szí nész nem tud el érni,

azt el éri a zene. A zene cso dá la tos
ha tá se lem, és egye ne sen az em -
beri lé lek leg kö ze pére hat. Vi tat ha -
tat la nul min dent el mond az ér ze -

lem nyel vén, s el eve mé lyebbre ha -
tol, mint a szó. 

– Te hát amit lá tunk, az mind csak
a ze nét erôsíti?

– Igen. Va ló já ban a le gér tel me -
sebb nézô is újra gye rek lesz a ze -
nés szín ház ban. Mi nagy, szí nes
me sé ket mon dunk. Drá mai me sé -
ket, vi dá mabb me sé ket, fan tasz ti -
kus me sé ket, de min dig me sé ket.
És min den ezt a me se mon dást
szol  gálja. A mo dern dra ma tur gi á -
nak azo kat a kü lön le ges sé geit, me -
lye ket a drá mai szín ház meg te -
rem tett – idôuta zá so kat, poszt mo -
dern for má kat, abszt rakt, ne he zen
át te kint hetô, asszo ci a tív vi lá got te -
remtô, a kí sér le tezô szín ház ban
élet ké pes ren dezôi kon cep ci ó kat –,
a ze nés szín ház nem al kal mazza.
Eb ben a mû faj ban a me sét kell vi -
lá go san és kö zért hetôen el me -
sélni. Ez alap kö ve tel mény, és egy -
ál ta lán nem könnyû. A ze nés szín -
házi al ko tó csa pa tok ban a ren dezô
tölti be a mese mondó sze re pét, és
ide á lis eset ben egye síti a pró zai
ren dezôk és a film ren dezôk ké pes -
sé geit. Döntô to vábbá a ze nei af fi -
ni tása, mert itt a zene dönt el min -
dent, ah hoz kell szabni a szín padi
tör té né se ket. Az össze set. Nem le -
het a zene el le né ben „me sélni”,
ren dezni vagy ko re og rá fiát kre álni.

– Va jon a kö zön ség a ze nére vagy
a me sére kí ván csi in kább?

– Szok ták mon dani, hogy a mu -
si cal a mo dern kor ope rája. Az ope -
ra a XIX. szá zad ban ép pen az
„össz  mû vé sze ti sége” mi att lett
olyan nép szerû. Ha tal mas ké pek,
gyö nyörû zene, ér de kes dísz le tek –
komp lex él mény te hát. És van még
va lami kü lön le ge sen vonzó az ope -
rák ban: a kü lön le ges éne kesi tel je -
sít mény.

– De nyil ván lát kü lönb sé ge ket is a
két mû faj kö zött.

– A mu si cal na gyon sok arcú. Ez
a mû faj min dent be fo gad, és nem
zár ki sem mit. Csak egyet len do log
le gyen fel tét le nül benne: zene.
Mu si cal va ló já ban bár mibôl le het.
A vi et nami há ború ide jén meg szü -
le tett a Hair címû dal fü zér. Nincs
tör té nete sem, de ott van nak mö -
götte az ame ri kai tör té ne lem drá -
mai évei. T. S. Eliot ver se i ben, a
Macs kák köny vé ben szin tén nincs
sem  mi féle dra ma ti kus elem, a szín  -
ház va rázs lata tette a vi lág egyik
leg si ke re sebb ze nés da rab jává. A ze -
ne, a szín házi fan tá zia és a kre a ti -
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vi tás ha tá sára lett a ver sekbôl mû al ko tás. Az ope rá ban
min dez más kép pen van: be ha tá rolt a te ma tika, adot -
tak a ze nei struk tú rák, és hi ány zik belôle a moz gé -
kony  ság, a ru gal mas ság, a vál to zé kony ság – mind  az,
ami  ért a XX. szá za dot sze ret jük is, meg nem is. 

– Gon do lom, azért ér zé keli, hogy mi lyen új irá nyok
tûn nek elô az opera szín pa do kon.

– Ter mé sze te sen fi gye lek, de so sem len nék opera -
igaz gató, mert ah hoz a tel jes ope ra i ro da lom min den
hang je gyét is merni kel lene. Azt vi szont igyek szem
kö vetni, hogy adott kor hoz kötôdô dara bo kat mi ként
pró bál nak vá rat lan és meg hök kentô öt le tek kel kor -
szerû sí teni a ren dezôk. Ezek a kí sér le tek le het nek
mell  be vá góan jók vagy rosszak, azon ban egy do log
ki fe je zet ten tisz te letre méltó: a ze nei minôségbôl nem
en  ged nek, ak kor sem, ha, mond juk, a le gu tóbbi oszt -
rák Don Gi o vanni egy kór ház pro szek tú rá ján ját szó dik. 

– Mi ért, a mu si cal tesz ilyen en ged mé nye ket?
– Nem, a mu si cal sem en ged het ebbôl. Haj da ná ban,

ami kor a pá lyá mat kezd tem, még tel je sen el fo ga dott
do log volt a ze nei transz po zí ció, az az hogy a sze re pet
a szí nész hang ter je del mé hez iga zí tot tuk. Ma már el -
kép zel he tet len, hogy olyan elôadó jus son a sze rep kö -
ze lébe, aki nem tudja azt tö ké le te sen el éne kelni az
ere deti hang nem ben. Rá adá sul a zene szerzôk gyak -
ran kü lön le ges hangi igé nye ket tá masz ta nak; elôfor -
dul, hogy egy szop rán éne kesnônek ko lo ra tú rai ma -
gas sá go kat és mezzo mély sé ge ket kell át fog nia az
adott sze rep kap csán. 

– Mi ért nin cse nek kí sér le tezô mu si cal ren dezôk?
– Egy-egy vi lág hírû mu si cal meg ren de zése már ön -

ma gá ban is is ten kí sér tés. Az Opera ház fan tomja pél -
dául több szem pont ból is az volt. Elôször: egy ál ta lán
nem volt biz tos, hogy az úgy ne ve zett mu si ca lé ne ke -
sek meg bir kóz nak-e az ope rai kul tú rát igénylô par ti tú -
rá val. Má sod szor: hogy a szín ház ké pes-e tel je sí teni a
da rab tech ni kai igé nyeit, rend kí vül rö vid, ám an nál
bo nyo lul tabb szín vál to zá so kat. Har mad szor: a klasszi -
ku san re per to ár szisz té má ban ját szó Ma dách Szín ház
ké pes-e ugyan azt a da ra bot hat van egy mást kö vetô es -
tén azo nos mû vé szi szín vo na lon el ját szani és meg töl -
teni rá a nézôte ret? To vábbá: ki tu dunk-e ál lí tani há -
rom azo nos ní vójú sze re posz tást? Mi ez, ha nem szín -
tiszta kí sér le te zés?

– És mennyi a va lódi koc ká zat?
– Óri ási. Egy új „nagy be mu ta tóba” – ami lyen a Fan -

tom vagy a Pro du ce rek – be kell fek tet nünk a szín ház
tel jes évi, pro duk ci ókra szánt anyagi ere jét és szpon -
zori tá mo ga tá sát. Mi vel kép te len ség a tény le ges je gy-
á rat – ami a mos tani kö zel há rom szo rosa lenne – el -
kérni a nézôktôl, nem té ved he tünk. A rossz sze re p -
osz tásba adott eset ben az egész szín ház be le buk hat.
Te hát kis túl zás sal a va lódi koc ká zat: ti zen ki lencre la -
pot húzni. 

– A je gyár szem pont já ból a pró zai szín há zak még
rosszabb hely zet ben van nak, mert ôk a be ke rü lési költ ség -
nek még a har ma dát sem kér he tik el a je gyért. Te hát faj -
la go san és mû vé szi leg is töb bet koc káz tat nak.

– Egy pró zai szín ház sok kal több be mu ta tót tart,
mint egy ze nés. És ha bu kik az egyik pro duk ció, majd
a kö vet kezô kom pen zálja. Ne künk ez nem ada tott meg.
Egyet len hiba vál ság hoz ve zet het. 

– A gazda sá gi lag a Ma dách Szín ház hoz tar tozó Ör -
kény hely ze tét is ilyen „ké nyel mes nek” tartja?

– Az Ör kény Szín ház ügyé ben nem én va gyok hi va -
tott nyi lat kozni. A két szín ház ki zá ró lag gazda sági
szem pont ból egy ség, egyéb ként tö ké le te sen kü lön
mû ködô két in téz mény, szel le mi leg és kon cep ci ó já -
ban is. A há rom és fél év vel ezelôtt szü le tett ön kor -
mány zati dön tés az Ör kényt gazda sá gi lag hoz zánk so -
rolta, és egy szers mind mû vé szi ön ál ló sá got adott neki. 

– Nem lenne ér vé nyes kér dés, hogy elé ge dett-e az Ör kény
tel je sít mé nyé vel, mu ta tó i val, gaz dál ko dá sá val, kri ti kai
vissz  hang já val?

– Nem kell az Ör kény Szín ház zal elé ge dett nek len -
nem, ez nem tar to zik a hi va tali kö te les sé geim közé.
Én ott nézô va gyok, aki nek az egyik elôadás tet szik, a
má sik ke vésbé. Egyet len do log tar to zik rám, hogy a
pénz, ami az ál lami tá mo ga tás ból a Ma dách Szín há -
zon ke resz tül az Ör kénybe irá nyul, meg bíz ha tóan és
ide jé ben meg ér kez zen oda. A ma gam esz kö ze i vel tá -
mo ga tom a mun ká ju kat, a kap cso la tunk ki fe je zet ten
kor rekt me nedzs ment vi szony. 

– Sze ren csés ez a konst ruk ció ön sze rint?
– Egy ál ta lán nem. Sze rin tem az Ör kény nek és a Ma -

dách Szín ház nak ez a fajta együtt-tar tása két, egy más -
tól ide gen szín ház erôsza kos há zas sága. Nincs kap -
cso lat, szer ves össze tar to zás, szel lemi kö zös ség, pusz -
tán a szerzôdé sen ala puló kor rekt együtt mû kö désrôl
be szél he tünk. 

– A tel jes le vá lás je len tené a meg ol dást?
– Sem mi lyen ki fo gá som nincs az el len, hogy az Ör -

kény Szín ház tel jes mér ték ben le vál jon a Ma dách ról,
de azt hi szem, Má csai Pál nak is ez a terve és a szíve
vá gya. 
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– S ki járna ez zel rosszab bul?
– Két ség te len, hogy az ön álló Ör kény Szín ház sok -

kal többe ke rülne. A tu laj do nos nak, az az a Fôvá rosi
Ön kor mány zat nak erre ál doz nia kel lene. 

– És fog?
– Most, ja nuár kö ze pén, ami kor ezt a be szél ge tést

foly tat juk, annyit tu dunk, hogy bár a költ ség ve tési tör -
vény ben ugyan az az összeg sze re pel szín ház tá mo ga -
tás ként, a Fôvá rosi Ön kor mány zat sa ját ré szérôl je -
lentôs tá mo ga tás csök ken tésre ké szül.

– Mit je lent a Ma dách Szín ház éle té ben, hogy a fôvá -
ros nál – be szél ge té sünk ide jén – ép pen csak fel állt a kul tu -
rá lis bi zott ság, és így nem iga zán tud ható, hol kell lob -
bizni?

– Egyet len mû vé szeti in téz mény nek sem jó ez a bi -
zony ta lan ság. Vi szont Hil ler Ist ván kul tu rá lis mi nisz -
ter össze hívta az or szág összes di rek to rát, együtt gon -
dol ko dást, együtt mû kö dést kért, föl kí nálva a vi tát egy
új struk tú rá ról és a fi nan szí ro zás ról. Je len leg hal lat la -
nul el tor zult a szín ház tá mo ga tási struk túra, szer zett,
ki ví vott és in do ko lat lan elônyök, va la mint mél tat la nul
be szo rult hát rá nyok ha tá roz nak meg min dent. Idô -
sze rû és elo dáz ha tat lan egy tiszta, vi lá gos, mér hetô
rend szer meg te rem tése. Nagy a fe lelôsség most a szak  -
ma ve zetôin, a szín ház igaz ga tó kon elsôsor ban, hogy
ké pe sek le szünk-e mind annyian át lépni a sa ját ár nyé -
kun kat. És a sa ját költ ség ve té sün ket.

– Ki lenc ven ket ten ül tek a mi nisz ter rel szem ben. Re á lis
a kí ván ság, hogy a nagy több ség elôtérbe he lyezze a struk -
tú ra kér dést?

– Nincs más vá lasz tás. Vagy en ged jük, hogy át csap ja -
nak a hul lá mok a fe jünk fel ett, és ugyan az tör tén jék itt
is, mint más nagy ál la mi lag fi nan szí ro zott rend sze rek kel. 

– Ez nem fogja meggyôzni azo kat az igaz ga tó kat, akik
szá mára a tár su lat ve ze tés pusz tán eg zisz ten ci á lis vagy
ha talmi kér dés. 

– Ha most is min den ki kö röm sza kad tig ra gasz -
kodni fog a po zí ci ó já hoz és a sa ját ér de ke i hez, nem jö -
het más, mint a bru tá lis ál lami be a vat ko zás, ami majd
ren det vág. A szín házi szak má nak eb ben az ügy ben
ész lel nie kel lene, hogy jobb egy más sal meg ál la pod -
nunk, mint hogy min den ki vesz tes le gyen. 

– Nor má lis do log egy tíz mil liós or szág ban ki lenc ven két
szín ház igaz gató egy idejû reg ná lása?

– Sok kal több szín ház mû kö dik, mint ami szo ká sos,
de ez nagy ér ték. Ren ge teg te het ség, am bí ció, ön fel ál -
do zás, ta pasz ta lat, nem zeti em lék tes te sül meg ben -
nük. Na gyon so kat tet tek az em be rek szo ci a li zá ló dá sá -
ért. És lé te zik, lé leg zik az egész ma is. Bár mit meg le -
het szün tetni egyet len toll vo nás sal, úgy, hogy az tán
év ti ze de kig nem le het újjá épí teni. Min dig is el lene
vol tam azok nak a dokt ri ner meg ol dá sok nak, hogy egy
író asz tal mellôl mond ják meg, mi lyen az élet. Óri ási
do log, hogy ma az élet mond hatja meg az író asz tal -
nak, mennyit tud és haj landó el vi selni. Ez az elôttünk
álló év té mája. Fel kell kí nál nunk egy mû ködôké pes
rend szert, amely megôrzi ezt a szer ke ze tet – és meg -
újítja. Ami be fo gad majd olya no kat, aki ket ed dig nem
fo ga dott be, és ke vésbé jól fogja po zi ci o nálni azo kat,
akik nem ér dem lik ezt meg. Tu do má sul kell venni,
hogy a tá mo ga tás nem ala nyi jo gon jár, ha nem az ál -
lam gesz tusa, amit meg kell kö szönni és ün ne pelni
kell. A kul tú ra fi nan szí ro zás nem ál lami alap fel adat.
Meg kell ér te nünk, hogy egy gö dör al ján va gyunk, de
még van sza vunk. Olyan bo zót har co sok va gyunk, akik
nem csak a bo zót tól, de az öne lé gült ségtôl sem lát nak.
„Csak” ezen kell túl lép nünk. Nem va gyok op ti mista
ezt il letôen, de ez az egyet len út. 

– A maj dani szín házi tör vény ke ret ja vas la tá val kel lene
elôállni?

– Hogy tör vény nek ne ve zik-e ezt, nem tu dom. Je -
len tôsége elsôsor ban ab ban állna, hogy bi zo nyos
mennyi ségû in téz mény mû kö dé sét ga ran tálná. Cél -
sze rû, ha ezt a leg ma ga sabb szintû jog sza bály ban ha -
tá roz zák meg, mert az kö te lezô ér vé nyû min den kire,
ak kor is, ha vál to zás van a napi po li ti ká ban. De az is
nagy ered mény lenne, ha né hány alap kér dés ben meg
tud nánk ál la podni. 

– Ne ve ze te sen?
– Hogy me lyek a pre fe rált szín házi for má ciók. Hogy

mi ként te szünk kü lönb sé get ál lami és ön kor mány zati
szín ház kö zött. Ho gyan vi szo nyul nak eh hez az al ter -
na tí vok. Hogy mi le gyen a ma gán szín há zak hely zete.
Ki kel lene mon dani, hogy a szín ház tá mo ga tás va ló já -
ban a kö zön ség tá mo ga tása. Az ál lam a jegy árát tá mo -
gatja, aho gyan a gyógy sze re ket vagy a gá zá rat. Ebbôl
nagy vita lesz. A kul túra me ce na tú rá já ról is vi tat kozni
kel lene, de min den téma mö gött mér he tet le nül sok
ér dek el len tét hú zó dik. 

– Esz té ti kai szem pon tok sze rint nem tenne kü lönb sé get
szín há zak kö zött?

– Én csak és ki zá ró lag a mér hetô, ob jek tív szá mok -
ban hi szek. Ezekre erôsen tá masz kodva kell a struk tú -
rát meg te rem teni, és csak emel lett be szél he tünk esz -
té ti kai pre fe ren ciák rend sze rérôl. 
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– Hal lot tunk már olyan le egy sze rû sí tett el mé le te ket,
hogy a mû vészszín há za kat kell fi nan szí rozni, a töb bit pe -
dig ke res ke delmi ala pokra he lyezni.

– Egyet len szín ház sem él het meg Eu ró pá ban ál -
lami tá mo ga tás nél kül. Ez ev iden cia. Bécs vá rosa költ -
ség ve tése negy ven szá za lé ká val tá mo gatja a ze nés re -
per to árt ját szó ma gán szín há zait. Lon don ban, a West
En den az ön kor mány zat fi nan szí rozza a ke res ke -
delmi szín há zak re zsi költ sé gét. Vé le mé nyem sze rint
a kér dés nem az, hogy mi lyen mû fajt kép vi sel egy
szín ház, ha nem hogy mi lyen minôsé get. A kü lönb ség
a te het sé ges és a te het ség te len, a si ke res és a si ker te -
len kö zött van. Ha egy nézôtér meg te lik, az ér ték és
ered mény; ha fé lig üres, az ku darc. Eb ben a vál sá gos
hely zet ben a leg na gyobb hiba azt gon dolni, hogy ha
egy-két szín há zat oda do bunk, és a pénzt gyor san szét -
oszt juk, az majd meg oldja a prob lé má in kat.

– Gon dolja, hogy, mond juk, a Ma dách Szín há zat egy -
sze rûen le le hetne ra dí rozni?

– Nem, a Ma dách rend kí vül erôs, és olyan mér hetô
ered mé nyei van nak, ame lyek nem vi tat ha tók. 2005-
ben mi pro du kál tuk a leg több elôadást, a leg több
nézôt. Vi szont az utolsó elôtti he lyen ál lunk az egy
nézôre és az egy elôadásra jutó ál lami tá mo ga tás ban.
A tel je sít mé nyi mu ta tó ink ma ga sak, a tá mo ga tott sági
mu ta tó ink ala cso nyak. 

– Több ször em lí tette a „ver seny” ki fe je zést. Ki vel, mi ért
ver se nyez a Ma dách?

– Or szá go san, évente négy mil lió szín ház jegy fogy
el, ezt alig több mint egy mil lió em ber vá sá rolja meg, a
fôvá ros ban te hát né hány szá ze zer szín ház lá to gató van.
A ver seny egyik eleme, hogy aki be tud hozni új em -
be re ket a szín há zakba, az a sa ját élet le hetôsé geit bôví -
tette. A má sik fon tos szeg mens a kí ná lati ver seny:
tu dunk-e pluszt adni a nézôink nek egy át la gos pro -
duk ci ó hoz ké pest. Mi a Fan tommal, a Volt egy szer egy
csa   pattal vagy a Pro du ce rek kel ké pe sek vol tunk és va -
gyunk ugya no lyan szín vo na lat nyúj tani, mint Lon don -
ban vagy New York ban. Meg ha tá rozó a min den napi
meg fe le lés ver se nye is: biz to sí ta nunk kell, hogy a szí -
né szek ne fá sul ja nak bele a sze re pükbe, ne „dob ják”
az elôadást. Ebbôl a szem pont ból hi he tet le nül meg -
osz lik a bu da pesti szín házi kép. Akad, ahol saj ná la to -
san több he lye van a szí né szi sza ba dos ság nak. 

– Mi lyen esz kö zei van nak ezen a té ren?
– Én nagyra be csü löm a szí né sze ket és a szí né szek

jó zan eszét. Alap vetôen nem akar nak rosszak lenni,
min den ki tap sot, si kert, sze re te tet akar. A rend fenn -
tar tá sára ná lunk erôs esz köz a hár mas sze re posz tás,
anél kül is, hogy ezt ki mon da nánk. Senki sem adja
meg az esélyt, hogy a háta mö gött össze súg ja nak: ô a
leggyen gébb. A ver seny hely zet el ké pesztô tar ta lé ko kat
moz gó sít.

– Mi igaz min debbôl a tár su lat nak azon ré szére, akik
pró zai szí nész ként szerzôdtek ide a Ma dách elôzô kor sza -
ká ban?

– Fe lelôssé get ér zek ér tük, régi kol lé gáim és ba rá -
taim. A pró zai mû vé szek va ló ban ke ve sebb le hetôség -
hez jut nak a szín ház ar cu lat vál tása foly tán, de sze ren -
csére van ben nük bi zo nyí tási vágy. Di csé re tes dac,
ami na gyon erôssé te szi a pró zai elôadá so kat is.

– A Ma dách pró zai elôadá sa i nak kri ti káit azért nem
te szik a ki ra katba… És öt ve nes szí né szek egy szer csak ren  -

dezôi „kar ri ert” in dí ta nak kül vá rosi kul túr há zak ban…
– Nem ál lí tom, hogy nin cse nek vesz te sei en nek az

áta la ku lás nak. Ami kor há rom év vel ezelôtt a szín ház
igaz ga tá sát át vet tem, az zal a hely zet tel ta lál tam szem -
ben ma gam, hogy a mû vész szín házi be so ro lá sért fo -
lyó ver senyt a Ma dách el ve szí tette, tár sa dalmi el fo ga -
dott sága és mû ködôké pes sége volt vesz ély ben. Mára
min dez meg vál to zott, a szín ház gazda sá gi lag sta bil, és
mû vé szi leg el is mert. Há rom éve dön teni kel lett: for -
dul junk-e új irányba, olyanba, ahol ren ge teg mun ká -
val, meg újuló, fi a tal tár su lat tal és kis sze ren csé vel –
bo csá nat a ki fe je zé sért – piac ve zetôk le he tünk, vagy
ra gasz kod junk a régi, ide jét múlt pri o ri tá sok hoz, és
ak kor né hány pró zai szí nész ta lán még egy-két évig
töb bet játsz hat. Már ha nem me gyünk csôdbe. A ze nés
szín há zat vá lasz tot tuk.

– Ak kor mi ér telme van a Stú di ó ban és a Sza lon ban fo -
lyó mun ká nak?

– Gazda sági ér telme nincs. Je len pil la nat ban ez az
in téz mé nyünk lu xusa és egy szers mind egy le zárt kor -
szak ér zelmi em lé ke zete. Ki zá ró lag az tartja élet ben,
hogy egyelôre még meg en ged het jük ma gunk nak. Ha
to vább szo rul a hu rok kö rü löt tünk, ak kor min den
vesz te sé get ter melô rész le get kény te le nek le szünk le -
épí teni. Esz té ti ka i lag és a pá lya tár sak iránti fe lelôsség
szem pont já ból azon ban na gyon fon tos érv mel let tük,
hogy ké pe sek va gyunk mind két he lyen ní vós elôadá -
so kat pro du kálni. De a Ma dách Szín ház fô te vé keny -
sége vál lal tan és büsz kén a ze nés szín házi lét. 

– Ak kor eb ben a sze zon ban mi ért nem lesz új be mu tató
a nagy szín pa don?

– A futó da rab ja ink je len pil la nat ban olyan si ke re -
sek, hogy nincs rá szük ség. De nem is len nénk ké pe -
sek a je len le giek mel lett új, ha son lóan nagy igé nyû
elôadá so kat gazda sá gi lag, fi zi ka i lag, szer ve zé si leg
üze mel tetni. Ma gasra tet tük a mér cét, de en nek min -
den ki örül. Nagyra be csü löm a szín ház va la mennyi
dol go zó ját, dí szítôket, öl töz tetôket, vi lá go sí tó kat – és
foly tat hat nám a sort –, min da zo kat, akik döntô be fo -
lyás sal bír nak az elôadás egy-egy pil la na tára, és en nek
min den al ka lom mal meg fe lel nek. A Mi va gyunk a mu -
si cal után, ta vasszal még is mû sorra tû zünk egy ze nés,
nyá ron pe dig egy pró zai elôadást a nagy szín pa don.
A mé re tük nem lesz mo nu men tá lis, és a bü dzsé jük
sem. Ak kor tu dunk majd új jal ka cér kodni, ha a mos -
tani mes ter hár ma sunk ból egyet hát térbe szo rí tunk.

– Ezt mi korra ter vezi?
– 2008-ra.
– És me lyi ket ve szi majd le a mû sor ról?
– Se me lyi ket, de le het, hogy meg pró bál juk va la me -

lyi ket ki te le pí teni a ház ból, mert je len leg a kö rúti épü -
let du gig van. Igaz ság sze rint na gyon hi ány zik még
egy ját szó hely. 

– Más nem is?
– De. Sok sza bad este, hogy a dara bo kat kellô szám -

ban játsz has suk – ám az év ne künk is csak há rom -
száz hat va nöt nap ból áll. 

– Mi a he lyes ki fe je zés: a Ma dách Szín ház áta la kult,
vagy áta la ku ló ban van?

– Áta la kult. A Ma dách Szín ház ma már ze nés
szín ház.

Az in ter jút ké szí tette: Ko ren Zsolt
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HEL TAI JENÔ

Ná lunk két ség te le nül a po li ti kai
at mosz fé rá nak van leg na gyobb
ré sze ab ban, hogy a drá ma le -
csú szott az utolsó húsz év ma -
gas  la tá ról. Az a sok cen zúra,
mely a há bo rú ban meg ve tette
itt lá bát, és az óta is hol hi va ta -
los, hol fe lelôtlen, de an nál szi -
go rúbb for má ban nyi lat ko zik

meg, rend kí vül bé ní tóan ha tott min den iro dalmi meg  -
nyi lat ko zásra. A drá mára is.

Író le gyen a kör mén, aki nek az írá sán a há bo rús, a
kom mu nista, a ro mán és az ezt kö vetô sok féle más
cen zúra nyo mot ne ha gyott volna! Kény te len-kel let len
szû kebb kor lá tokba szo rult itt a gon do lat, amely nek
kor lá to zás nél kül kel lene re pül nie.

Mi ma rad ma a ma gyar író nak? A má ról nem ír hat,
mert akár hová nyúl, a ke zére üt nek. Szent és sért he -
tet len min den ki! A jó er köl csök min de ne kelôtt! Ma -
rad szá mára a múlt, amely hez szin tén csak kesz tyûs
kéz zel sza bad hozzá nyúl nia, vagy ma rad egy olyan el -
kép zelt vi lág, mely nek nem csak fa lai van nak pa pi ros -
ból, ha nem igazi élet hí já val tén fe reg nek alak jai is.

Ma gyar or szág tár sa dalmi vi szo nyai csak nem ki zár -
ják azt, hogy itt tár sa dalmi dráma szü let hes sen. A leg -
több író még ma is a tár sas ágon kí vül él, az úgy ne ve -
zett tár sas ágba alig egypá rat fo gad nak be, az pe dig

örül, hogy bent van, és nem árulja el a tit ko kat. A töb -
bi ol vas mány ból, hal lo más ból is meri vagy el kép zeli
csak ezt a vi lá got, me lyet az tán hi bá san vagy el len sé -
ges in du lat tal raj zol meg. Ez sem se gíti a vi szo nyok ja -
vu lá sát. Ma rad te hát téma kör nek a pesti író szá mára –
hi szen az író csak azo kat a dol go kat tudja be csü le te -
sen és jól meg írni, amik ben ô maga is benne van – a
kávé ház, a szín ház, az éj szaka, a nyo mor, a leg jobb
eset ben a Jó zsef vá ros és a Fe renc vá ros kis pol gári, a Li -
pót vá ros zsidó vi lága. Vi dék? A kis vá rosi ki csi ség és
ki csi nyes ség. A lo vas háta mö gött fe kete gond nak pe -
dig: a lé has ág, az er kölcs te len ség, a nem zet kö zi ség és
a dest ruk ció vádja.

Ha az tán az író meg írta már drá má ját, kö vet ke zik a
hosszú kín ló dás má so dik fe je zete: mit csi nál jon vele?

Itt van egy csomó szín ház, mely két ség be e sett küz -
del met foly tat a meg ma ra dá sért. Ez a meg ma ra dás
gyak ran a leg kö ze lebbi da rab si ke rétôl függ. Ilyen kö -
rül  mé nyek kö zött a szín há zak nem pró bál koz nak sem  -
mi új jal, ha nem csö kö nyös re mény ke dés sel csi nál  ják
to vább azt, amit ed dig csi nál tak, és ami vel ha nem is
bol do gul nak, leg alább el tengôdnek va la ho gyan.

Két ség te len az, hogy min den eny hí tés, mely a gon -
do lat sza bad ság ér de ké ben tör té nik, ha tal mas len dü -
let tel vi szi elôre a dráma ügyét. Két ség te len vi szont az
is, hogy a szín ház, mely élni akar, két kéz zel fog kapni
az új drá mán is, mi helyt azt látja, hogy az új dráma
kap cso la tot ta lál a kö zön ség gel. Per sze ez a kap cso lat
me gint csak a szín há zon ke resz tül tör tén het. Erre kell

A magyar drámaírás
válsága
E G Y  N Y U  G A T - V I T A  M A R  G Ó  J Á R A

Nyu gat címû fo lyó i rat 1928-ban két szá má ban is fog lal ko zott a ma gyar drá ma í rás hely ze té vel. 
A vi ta in dító cik ket Hel tai Jenô, a Ma gyar Szín padi Szerzôk Egye sü le té nek el nöke írta Az Est címû 

na pi lap ban. Hel tai nyi lat ko za tát olyan ér deklôdés kö vette, hogy a Nyugat szer kesztôi úgy dön töt tek: 
a kor szak je les drá ma í róit, kri ti ku sait, szín ház ve zetôit is be von ják a dis kur zusba. A hoz zá szó lá sok élén 
Hel tai Jenô új cikke állt. Az an két anya gát Mo há csi Jenô gyûj tötte össze, s 1928. feb ruár 1-jén és feb ruár
16-án je len tet ték meg a folyóirat ban. 

Ta lán ez az esz me csere is hozzá já rult ah hoz, hogy Jób Dá niel gon do la tát – „a kí sér leti szín ház nak 
csak ugyan óri ási je lentôsége lenne az új író- és szí nész ge ne rá ció föl ne ve lése kö rül” – tet tek kö vet ték. 
Az 1927-ben ala pí tott Ré vay ut cai Új Szín há zat a tu laj do nos, Upor Jó zsef sze rette volna Hel tai Jenô 
szem élyén ke resz tül a Ma gyar Szín padi Szerzôk Egye sü le té hez kötni. Noha Hel tait vé gül nem si ke rült be -
von nia a gya kor lati mun kába, az Új Szín ház új ma gyar szerzôk „fel ku ta tá sán” és be mu ta tá sán fá ra do zott.
Hel tai 1928. ok tó ber 5-én, az évad nyitó elôadá s elôtt tar tott be ve zetôjé ben ezt mondta: „Új írók, új szí né -
szek, új ren dezôk áj ta tos és lel kes csa pata pró bál itt ezen az új té ren hont fog lalni. A ma gyar drá ma i ro da -
lom és a ma gyar szí né szet ne vé ben jó in du la tot és biz tató ba rát sá got ké rek.” Úgy tû nik, hogy a Nyugat nak
ezút tal si ke rült a ma gyar szín ház mû vé szet ala ku lá sá nak egy stá di u mát meg ha tá roz nia. (A hozzászólásokat
rövidítve, mai helyesírással, az idegen szavakat és a címeket az eredeti írásmódot meghagyva közöljük.)

A
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a szín ház nak ma gát el szán nia: erre a kí sér le te zésre.
Né ha a vak merôség bi zo nyul a leg na gyobb jó zan ság nak.

IG NO TUS

Vál ság ról, ha nyat lás ról, me ga ka  -
dás ról be szélni csak olyas mi vel
való össze füg gés ben le het, ami
va laha vi rág zott, len dült s ma -
ga san járt. Mi kor volt a ma gyar
drá má nak, a ma gyar drá ma í rás -
nak ilyen ideje? Soha, soha,
soha. Van egy klasszi kus drá -
mánk, a Bánk bán. Én is azok

kö zül való va gyok, kik sze re tik s nagyra tart ják, s fáj -
lal nám, ha még ezünk sem volna meg. Ám, ugye bár,
a Bánk bán, amily dicsô jel ar ról, aki írta, s amily re -
mek da do gás és ta po ga tó dzás, száz szor fel érô holmi
si mán fo lya ma tos köz he lyek kel: annyira nem leg ma -
gasa sem a drá má nak, sem a ma gyar mû vé szet nek, s
na gyon nagy szó, ha meg en ged jük, hogy je lent annyit
a dráma kin cses há zá ban, mint a He in rich von Kle ist
drá mái, s hogy Ka tona Jó zsef je lent annyit a mi szá -
munkra, mint Kle ist a né me tek szá mára. Volna még
ezen kí vül Az Em ber Tra gé di ája. Errôl is hó do lat tal szó -
lok, akár aki fel fe dezte, Arany Já nos, lá tom az ér té két
úgy el gon do lá sá ban, mint meg csi ná lá sá ban, s ki vált
me gejt, el is an da lít ne mes in tel lek tu á li tása. De ha egy
rangba te szem, mond juk, a Go bi neau Re na is sance-je -
le ne te i vel, ak kor bi zo nyára nem mond tam sem ki csit,
sem ke ve set, vi szont a ha son lat tal ta lán meg is mu tat -
tam kü lön ál lá sát iro dal munk ban s össze nem füg gé -
sét  a ma gyar nak sa ját meg mon da ni va ló já val. Ezt, hi -
ába, nem a dráma mon dotta meg. A lí rá ban a ma gyar
köl té szet el éri szinte a leg ma gas ab bat, s úgy fe jezi ki a
ma gyar lel ket, hogy ha egyéb sem ma radna a ma gyar
után, mint ez a né hány leg na gyobb költôje: nem vesz -
hetne nyoma az em ber iség ben. Az az  Arany Já nos, ki
Ma dách Im rét fel fe dezte, az ô éposz dóm ja i ban az zal
kü lö nö sen ma gyar, hogy epi kuma csupa drá ma i ság –
az ô épü le tei nem, mint mon dani szo kás, meg fa gyott
zene, ha nem meg rög zí tett láva –, de ô maga drá mát
nem írt. A Jó kai re gé nyei mint re gé nyek al kal ma sint
nem ér nek fel az orosz s a fran cia re génnyel, ám a  Jó -
kai mese mondó bû bája min den bi zonnyal úgy és ad -
dig s olyan be cse sen ma gyar, akár – amit most félre -
ér tésbôl fity málni di vat – a ma gyar ci gány zene. Mind
a mai na pig na gyon meg áll juk he lyün ket ki vált a re -
gény ben. De a drá má ban? Soha a ma gyar dráma a ma -
gyar ság s a ma gyar iro da lom szá mára nem je len tette
azt, azt a leg ma ga sabb fo kon való leg tö ké le te sebb ki fe -
jezôdést, ami Sha kes pe are az an gol nak, Cor ne ille,
Ra cine s Molière a fran ci á nak, Schil ler, Heb bel és
Ha upt mann a né met nek, Cal de rón a spa nyol nak.
Még – ki véve, mon dom, az egy Bánk bánt – azt a ge -
nie-ki tö rést sem, ami, is mét lem, Kle ist a né met nek,
ami a Vic tor Hugo egy-két drá mája a fran ci ák nak,
Strind berg a svéd nek, Ib sen a nor vég nak, és ve gyük
hozzá, nem bá nom, oro szul még az öreg Tolsz toj há -
rom drá má ját is. Vic tor Hu gót s Tolsz tojt nem ok nél -

kül em lí tem. Em lít he tem Les sin get s Go et hét is, ar ról
szól ván, hogy mi kor va la mely iro da lom leg na gyobb jai
a drá má ban vol ta képp csak di let tál nak (mert, te szem,
Go ethe nyil ván va lóan di let tál, az ô Fa ustja pe dig nem
dráma, ha nem, mint Ta ine ve szi észre, éposz) – mi -
kor, mon dom, ilyes mit ír ván, a leg na gyob bak nem a
ma guk igazi mes ter sé gét foly tat ják, azért még is kár
lett volna, ha e já té kos pró bál ko zá saik el ma rad nak.
Ná lunk, ki véve ta lán a Vö rös marty Cson gor és Tün dé-
jét, még ezt sem mond hatni. Arany Já nos, ki nek pe -
dig volt hozzá ereje és ala kí tása, nem írt drá mát egy
sze met sem. A Cso ko nai Kar nyó né ját, a Petôfi Tig ris és
Hi é náját ép púgy nem le het ko moly számba venni,
mint akár a He ine Al man so rát vagy Ratc liffját. Ami pe -
dig eze ken kí vül akad, az mind csupa tisz tes mes ter -
ség, és semmi egyéb, mint mes ter ség. Szig li geti nem
ke vésbé, mint Csiky Ger gely, Tóth Ede ugya núgy,
mint Csep reghy Fe renc. Ez nem akar ki csiny lés lenni,
ki vált az én szá jam ban, ki min dig azt val lot tam, hogy
a mû vész a mes ter em ber nél kezdôdik. Ám végzôdni
nem végzôdhe tik a mes ter em ber nél, s ha ez áll a hat -
va nas, het ve nes és nyolc va nas évek ma gyar drá má -
jára, áll, bár szívbôl meg adva min den  tisz tes sé get az
új ma gyar drá má nak, mely egy-két ma gyar ne vet mél -
tán  tett vi lág névvé, nagy já ban a ma ira is. Scribe, Au -
gier, Du mas fils bi zo nyára le gelsôrendû mes te rek vol -
tak, s a mes ter em bert igaz költô s mély em ber is merô
tá mo gatta ben nük. Be is jár ták, s mél tán, a vi lá got;
min ták is vol tak, s tel jes jog gal, ide gen iro dal mak szá -
mára is. De nem le het azt mon dani, hogy úgy je len te -
nék a fran cia iro dal mat, mint je len tik a  nagy afo riz -
ma í rók, a nagy drá ma í rók s a nagy re gény írók. Így le -
het nek a mi leg ki tünôbb mai drá ma í ró ink a vi lág elôtt
jog cí münk és büszke sé günk s itt hon is örö münk s
elég té te lünk, de még sem mond hatni, hogy ôk vol ná -
nak a hu sza dik szá zad beli ma gyar iro da lom. Így le het
a Mus set pro verbe-jeitôl a Cla u del színi el ját szó dá sáig
je lentôség beli pél dát mon dani arra, amit pél dául a
Szo mory Dezsô színi szesz élyes sége je lent a  ma gyar
drá ma í rás ban. Ám Arany Já nos-i vagy Ady Endre-i s
ber zse nyis, vö rös martys vagy jó kais ér te lem ben ma -
gyar drá ma í rás haj dan sem volt, nem volt teg nap sem.
Ezek után az a való ság, hogy ilyen ér te lem ben értve
nin csen ma sem: csak nem je lenti vál sá gát?

KAR INTHY FRI GYES

Vi lág szerte ren ge teg szín ház
van, a szín házi vi lág óri ási for -
gal mat csi nál, a for ga lom egye -
nes mér téke, a szín házi rek lám
tel jes gôzerôvel dol go zik – nyil -
ván va lóan na gyobb len dü let tel
mû kö dik az egész üzem, mint
húsz vagy har minc év vel ezelôtt.
Ha te hát még is, en nek el len ére,

a szel lemi arisz tok rá cia vi lág szerte úgy érzi, hogy a
dráma vál ság ban van, ha nyat ló ban van, be teg és
erôtlen: ez azt mu tatja, hogy az írók hi á nyát ér zik
min den egész sé ges mû vé szet biz tos mér té ké nek,
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amit tu da to san vagy tu dat ta la nul döntônek is mer tünk
fel – azt a köl csön ha tást, ami nor má lis idôkben élet és
dráma közt lük tet. A baj ku ta tói vál tig ar ról be szél nek,
hogy a kor drá má já ban nincs benne a kor, a kor szel -
lem, ami csak ugyan jel lemzô – de nem ve szik észre,
hogy ez csak egyik fele a di ag nó zis nak. Sok kal na -
gyobb baj, hogy a kor szel lem ben, a di vat ban, a tár sa -
dalmi kon ven ci ók ban, a kö zön sé ges em be rek
könnyen irá nyít ható er köl csi és esz té ti kai vi lág szem lé -
le té ben nem ta pasz tal ható, nem is mer hetô fel a kor
drá ma i ro dal má nak ha tása, ami egész sé ges drá mai ko -
rok ban min dig meg volt. Rö vi den – a dráma azért be -
teg, il letve at tól gya nús, hogy nincs te kin té lye, nincs
hi tele. Nem  az a baj, hogy nem né zik meg a drá mát,
– a drá mát igen is meg né zik, de hi ába né zik, a dráma
nem hagy nyo mot, nem ala kít, nem for mál, nem vesz
részt azok nak az éle tet szülô és ala kító, pusz tító és te -
remtô erôknek össz já té ká ban, amik közt az em beri
kép zelôerônek ugya no lyan elôkelô sze repe van, mint
akár me lyik ter mé szeti erônek, hônek, fény nek, me -
leg nek, vi ta li tás nak, egyéni és tár sa dalmi ön fenn tartó
és faj fenn tartó ösz tön nek. Már pe dig az a mû vé szi
pro duk ció, ami eb ben az össz já ték ban részt nem vesz,
nem je len ség, csak tü net – a szín já ték, ami nyom ta la -
nul su han át a nézô lel kén, nem dráma, csak ko mé dia.

A kor fá radt és el csi gá zott.
Lel ki éle tünk ele ven sé gé nek hômérôje, az em beri

szel lem és ér te lem ked vet len in ga do zást mu tat. A dol -
gok va lódi, for galmi je lentôsége nem iz gat, in kább fá -
raszt – ér zé ke inkre bíz zuk ma gun kat. En nek meg fe -
lelôen vissza kí ván ko zunk gyer mek ko runkba, von zó -
dunk min den hez, ami kép, hú zó dunk min dentôl, ami
kép let. Ez a haj lan dó ság nem ked vez a sza vak ban kö -
zölt élet kul tu szá nak – az érint ke zés esz kö zei, ki mon -
dott és le írt szó mint ha az ôsi, pri mi tív ki in du ló pont -
hoz aka rózna vissza térni: a kép írás hoz, hogy azon ke -
resz tül vissza csi nálja a sza vak ból szü le tett gon do lat,
gon do lat ból szü le tett szó egész fejlôdés tör té ne tét,
meg pró bálja, még egy szer, az ér zéki érint ke zés pa ra -
di csomi áll apo tát vissza va rá zsolni. De ka dens vágy, re -
mény te len küz de lem, de ta gad ha tat la nul meg van – a
moz gó kép nagy si kere mint ha azt hir detné, hogy fö -
lös le ges be szélni – ami em bert em ber tár sá ról ôsi ér te -
lem ben, iga zán ér dekli, azt gesz tu sok ban is kö zölni
tud juk egy más sal.

A fo gal mak bá beli össze om lá sát él jük – új en cik lo -
pé dia szü le tik. Aki részt óhajt venni, új dra ma tur giát
csi nál jon elôbb, hogy az új dráma meg szü let hes sen.

KAS SÁK LA JOS

Ah hoz, hogy a föl tett kér dés mö  -
gött lévô, meg ol dásra váró vagy
meg old ha tat lan nak lát szó prob -
lé mák hoz hoz zá szól has sunk,
ma gát a kér dést kel lene át fo -
góbb és mé lyebb ér tel mûen
meg fo gal mazni. Mert hi szen a
dráma krí zise nem egy el szi ge -
telt je len sége ál ta lá nos kul tu rá -

lis éle tünk nek. Ha a drá má val mint mû vé szi pro duk -
tum mal kí vá nunk fog lal kozni, ak kor a mû vé szet krí -
zi sérôl kell be szél nünk. Ha pe dig a drá mát mint tár -
sa dalmi pro duk tu mot elsôdle ge sen eti kai és szo ciál is
té nyezônek fog juk fel, ak kor tár sa dalmi éle tünk po  li -
ti kai, gazda sági és mo rá lis prob lé má i hoz mint min -
den al kotóte vé keny sé gün ket de ter mi náló té nye -
zôkhöz kell vissza tér nünk. Ha túl né zünk a lo ká lis je -
len sé ge ken, a vi lág szem lé leti el ha tá rolt sá gon, ak kor
pe dig lát nunk kell, hogy nem a ma gyar dráma ju tott
krí zisbe, ha nem a dráma ál ta lá ban, te kin tet nél kül or -
szág hat árokra és tár sa dalmi osz tá lyokra. Le he tet len -
nek tar tom, hogy tar ta lom ban és for má ban ko moly
mû vé szi ér tékû al ko tá sok jö hes se nek létre olyan kor -
ban, ahol az em ber el ve szí tette belsô és külsô egyen -
súly áll apo tát. Az ilyen kor ban csak tu do má nyo san tár -
gyi la gos vagy ro man ti ku san el szánt, az adott le hetôsé -
gek kel nem szá moló kí sér le tekrôl le het szó. De ezek
a kí sér le tek is csak a je len élet kö rül mé nyek kel elé ge -
det len, ki tel je sedni kí ván kozó élet ten den ciák kö vet -
kez mé nyei le het nek. Nap ja ink ban ezek az élet ten den -
ciák mi ni má lisra csök ken tek, a há ború és for ra dal -
mak szét  tör ték az ural kodó tör vé nye ket, s a meg  ha-
son lott és te he tet len el ke se re désbe ju tott em be ri ség
csak a leg na gyobb ener gia meg fe szí tés sel tudja meg -
tenni elsô lé pé seit egy tûr hetôbb, ren de zet tebb élet -
forma felé. A mai em be ri ség leg na gyobb ré szé nek
nem csak a múltja sö tét, nem csak a je lenje tart ha tat -
lan, de a jövôbe ve tett hite is me gin gott, az utak és cé -
lok re mény te le nül össze ke ve red tek elôtte. Eb ben az
ál ta lá nos bi zony ta lan ság ban a tö me gek el vesz tik ér -
deklôdé sü ket, az al kotó in di vi du u mok pe dig, anél kül
hogy en nek tu da tá ban len né nek, le mon da nak kri ti -
kusi és irá nyító sze re pükrôl. Ahol ez a bi zony ta lan -
sági hely zet a leg na gyobb, ott a leg ki sebb az em be rek
pro duk ti vi tási kedve. Ez a bi zony ta lan sági hely zet
ma Eu ró pa-szerte ná lunk a leg na gyobb, és ép pen
ezért kez de mé nyezô erôink a leg szû kebb te rü le ten és
a leg ki sebb ha tá se red ménnyel mo zog nak úgy a tár sa -
dalmi tö rek vé sek, mint a mû vé szeti kí sér le te zé sek te -
rü le tén.

El te kintve a mû vé szet mai nem zet közi sze re pétôl és
je lentôsé gétôl, a dráma mint mû faj mai tar tal má ban
és for má já ban ál ta lá nos vál ságba ju tott. Azok ban az
or szá gok ban azon ban, ahol de mok ra ti ku sabb élet kö -
rül mé nyek kö zött egy in ten zí vebb tár sa dalmi élet van
fo lya mat ban vagy ki a la ku ló ban, ott in ten zív és sok ol -
dalú kí sér le tek tör tén nek a dráma krí zi sé nek a meg ol -
dá sára is. Ott van nak írók, akik az ural kodó po li ti kai
be fo lyá son túl han got akar nak adni ál ta lá no sabb
szem pontú élet föl fo gá suk nak, van nak szín igaz ga tók,
akik, ha csak okos üz leti be lá tás ból is (bi zo nyos kö rül -
mé nyek kö zött ez is hasz no sít ható) szín há za i kat át en -
ge dik ezek nek a mun kák nak a ré szére, és van nak ren -
dezôk, akik új szín pad tér-be ál lí tás sal, újabb és újabb
ren de zési kí sér le te zé sek kel ér vényt akar nak sze rezni
ezek nek a da ra bok nak, és ezál tal vissza akar ják nyerni
a kö zön ség ér deklôdé sét. A dráma krí zise te hát ezek -
ben az or szá gok ban is meg van, de ezek ben az or szá -
gok ban van egy föl felé len dülô élet fo lya mat is, ami
nem me rül ki az adott vi szo nyok hoz való vak al kal -In

k
e

y
 T

ib
o

r 
fe

lv
é

te
le



402 0 0 7 .  m á r c i u s X L .  é v f o l y a m  3 .

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

maz ko dás ban, ha nem azok tár sa dalmi, eti kai és esz té -
ti kai meg kor ri gá lá sára tö rek szik.

A kül földi új szín pad-kí sér le te zé sek nem csak a mai
szín padi tech ni ku sa inkra, ha nem az egész mai szín -
pad föl fo gásra rá cá fol tak, s ha új ered mé nye ket csak
rész le tek ben ér tek is el, két ség te le nül be bi zo nyí tot ták
a mi szín ház élet tart ha tat lan sá gát. Ha a szín pad mint
szá mot tevô té nyezô fenn akar ma radni, ak kor aho -
gyan az épí té szet, a zene, a köl té szet, a fes té szet el ju -
tott ön maga tiszta meg is me ré séig, a szín ház mû vé -
szet nek is el kell jut nia való ön ma gá hoz. De hogy ez a
tör vény be tel jed hes sen, a szín ház mû vé szet nek fel kell
sza ba dul nia a sa ját múltja alól. Azt a föl sza ba du lást
csak a költô, szí nész, festô és ren dezô, fény, hang,
szín és moz gás nak mint ele mek nek az egy sorba ál lí -
tá sá val le het el érni. Mert az új szín ház kér dése nem a
mai írók vagy ren dezôk, ha nem egy új em ber tí pus, az
érzô, vi zu á lis és kol lek tív ren det te rem teni akaró or ga -
ni zá tor ke zé ben fog meg ol dódni.

Az új szín ház mû vé szet az anyag szerû ség és tár gyi la -
gos ság felé fejlôdik. Nem il lú zi ó kat, ha nem tér ben tör -
ténô való sá got aka runk. A szín ház mû vé szet va ló sá gát,
mely nek egy sége az al kotó szel lem és az al kal ma zott
anyag szi gorú konst ruk ci ó ján alap szik. És itt nem gon -
do lok egy ro man ti kus és ezer szer agyon komp ro mit tált
Ge samt kunstra. Nem, csak egy új mû fajra, ami a mai
em ber ér zés- és gon do lat vi lá gát fe jezi ki az idôben és
tér ben, mint aho gyan ki fe jezôdünk az iro da lom ban,
ze né ben és képzômû vé szet ben. (Gon dol junk Ta i roff –
Pis ca tor – és az ame ri kai mû ked velô szín pa dokra.)

KÁR PÁTI AU RÉL

Ilyes mirôl ko mo lyan csak
ak kor le hetne be szélni, ha
lenne ma gyar dráma. De
saj nos nincs. Leg alább ab -
ban az ér te lem ben nincs,
ahogy van gö rög, an gol,
fran cia, né met vagy nor -

vég dráma. Ezért kü lön ben csep pet sem kell szé gyen -
kez nünk. A ró ma iak elég nagy és mû velt nép vol tak,
elég mû vé szi ér zék kel s fej lett szín házi kul tú rá val di -
cse ked het tek: sa já tos ró mai drá mát mégse te rem tet -
tek. Pla u tus, Te ren tius, Se neca egy for mán gö rög min -
tá kat utá noz tak. Be ér ték az ide gen for má val, ame lyet
ha zai tar ta lom mal igye kez tek meg töl teni. Ugya nez
tör tént ná lunk, s tör té nik ma is, Kis fa ludy és Ka tona
óta. Fran cia, né met, nor vég, an gol ha tá sok alatt igen
ér de kes, sôt ér té kes szín padi iro dal munk tá madt, de
spe ci á lis ma gyar dráma?… Bo szor ká nyok ról, akik nin -
cse nek, ne be szél jünk. Mert bi zony még a nép szín mû
is csak lát szatra ma gyar. Nem népi ere detû, csu pán
népi tár gyú, ami nagy kü lönb ség. Va ló já ban: fa lusi
va u de ville. Fran cia és né met posz tót utánzó, kül földi
sza bású gú nya, amely nek leg fel jebb a bé lése ha zai
szôttes.

A kér dés sel te hát mind járt kez det ben baj van. Fel ve -
té sét ak kor tar ta nám he lyén va ló nak, ha lenne sa já tos,
ma gyar, nem zeti dráma, s ez a dráma mind for ma i -
lag, mind tar tal mi lag ki me rült, meg bu kott, vál ságba

ke rült vagy egy sze rûen le ma radt volna a meggyor sult
tem pójú élet-ro ha nás ban. (Mint pél dául az ib seni
dráma.) Stí lusp rob lé má ról azon ban – vagy is ép pen a
lé nyegrôl – ná lunk nem le het szó. Ami itt szín há zak
tá jé kán mu tat ko zik, nem annyira iro dalmi, in kább
anyagi krí zis, amely nek már csak ki su gár zása, vissza -
ha tása ér zik meg az új ab ban színre ke rült ma gyar da -
ra bok át la gos ní vó süllye dé sén. (Mert hogy mi lyen ní -
vót kép vi sel nek a vissza u ta sí tott, elô nem adott szín -
mû vek: nem igen áll mó dunk ban vizs gálni.) Ezen a
pon ton csak ugyan meg döb bentô je len sé gek öt le nek
sze münkbe. A szín ház fok ról fokra kap ita li zá ló dott, s
ma már elsôsor ban üz leti vál lal ko zás, amely min de-
ne kelôtt a be fek te tett tôke ka ma téh sé gé hez iga zodva
ál lítja össze szel lemi menü kár tyá ját. Re per to ár já nak
ve zetô szem pontja: a kassza si ker. S ezt leg biz tos ab -
ban úgy véli el ér hetônek, ha min den iro dalmi és mû -
vé szi el vet ki kap csolva, a kö zön ség menn él szé le sebb
ré te geit tö rek szik ki elé gí teni, be csa lo gatni és elôzé ke -
nyen ki szol gálni, per sze a fi zetô pub li kum le fo ko zott
igé nye i hez al kal maz kodva. Szín igaz ga tó ink való ság -
gal egy másra li ci tál nak a re per toár szín von alá nak
süllyesz té sé ben, s ház iszerzôiktôl is le hetôleg „köny -
nyû”, mu lat sá gos, ol csó pub li kum si kert ígérô dara bo -
kat sür get nek. Pusz tán szó ra koz tató el me mû ve ket,
ame  lye ken va csora elôtt is le het de rülni eb ben a gond -
ter hes vi lág ban. Mert – amint mond ják – ez kell ma a
kö zön ség nek. 

Ami te hát itt ki üt kö zik: nem a ma gyar drá ma í rás,
ha nem a ma gyar szín ház igaz ga tás csôdje. 

En nek a csôdnek pe dig vajmi ke vés köze van ah hoz
az egész Eu ró pára ki ter jedô belsô, iro dalmi és mû vé szi
vagy he lye seb ben lel ki vál ság hoz, amely új ab ban a
dráma és a szín pad kö rül tá madt. Ez csak ugyan ko -
moly, igazi vál ság. Ki élt for mák és tar tal mak om la nak
benne össze, egy új stí lus szü le té sé nek lá zas va jú dá sá -
ban. De ki ke resi ná lunk az új dráma és új szín pad le -
hetôsé geit? Egy, ta lán két el szi ge tel ten ma radt, meddô
kí sér let után, évek óta nem tör tént semmi. Ci gány mu -
zsika, jazz band vagy gra mo fon kell a ma gyar nak. Az az -
hogy – bo csá nat – csak a ma gyar szín igaz gató urak nak.

LEN GYEL MENY HÉRT

Az igaz ság az, hogy a ma gyar,
he lye seb ben bu da pesti kö zön -
ség so ha sem sze rette a szín pa -
don az új kez dé se ket, a kí sér le -
te ket, me lyek pe dig nél kü löz he -
tet le nek, mi kor a nagy for   du lá-
sok és me gúj ho dá sok ide jé nek
kell el kö vet kezni.

Az, amit új ma gyar drá ma í rás  -
nak ne vez nek, tel jes fegy ver zet ben pat tant a vi lág elé.
Ki tûnôen konst ru ált, jó fran cia is ko lán ne vel ke dett,
ér de kes szín da ra bok vol tak ezek, de több ak tu a li tás sal,
több szel lem mel, ma ibb élet tel, mint mes te reik pap ír -
ízû al ko tá sai – ez a plusz s ami ma gyar és  bu da pesti,
te hát ne künk ér de ke sebb elem volt ben nünk – az ma -
gya rázza  gyôze lemre ju tá su kat.

De a kí sér le tek, a más for mák, a ma ga sabb szel le mi -
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ség felé való tö rek vé sek itt min dig meg buk tak a Li li -
omtól – a Pró fé táig.

Vagy elô sem ad ták ôket.
Most sem ad ják elô. Füst Mi lán Ca tul lus címû szín -

da rab já nak, újabb iro dal munk egyik le gér de ke sebb és
le gé ret tebb al ko tá sá nak nincs szín padja.

A ma gyar drá ma i ro da lom vál sága te hát nem mai
ke letû.

•••
Itt ret tentô jó za nok a szín igaz ga tók, a kö zön ség, a

kri tika. A bu da pesti okos ság, mely min dent ki szá mít,
a bu da pesti fö lény, mely min dent le néz egy ki csit,
„nem hagyja ma gát be csapni” – nem ked vez a bo lond
– vad – szesz élyes – ôszinte – kí mé let len – ge ni á lis já -
ték nak. Ami nél kül nincs igazi meg moz du lás és ma -
gasba ug rás.

Itt az író egy ra ci o na liz musra kény sze rül – mely te -
het sége leg ja vát te szi tönkre.

•••
Bor zasztó ha tása van a drá ma í rásra – és min den

írásra – köz ál la po ta ink nak.
Az az er kölcs- és ál lam ren dé szeti hul lám, amely nek

sze mé ben az írói sza bad vé le mény nyil vá ní tás majd -
nem egy el bí rá lás alá esik a kom mu nista moz gal mak -
kal, meg bé nít min den ôszinte han got.

Tár sa da lomk ri tika? Sza tíra?… Az ösz tön élet ôszinte
fel tá rása?… Erre ná lunk gon dolni sem le het.

Oda künt a nagy vi lág ban pe dig csak errôl be szél nek.
Az új mû vé szet ezek meg nyil vá nu lá sá ban rob ban ki.

A mi drá ma í rá sunk te hát las san ként el zár kó zik, és
le ma rad a vi lág ver se nyé ben.

Régi szín padi kész sé günk ne hány bri li áns, mu lat -
tató da rabja ta lán még ki fog menni a hat áro kon, s egy
ideig fenn tartja majd a ma gyar drá ma í rás szup re má -
ci á já nak lát sza tát – de amíg ez az áram lat tart, az írók
nem fog ják meg írni igazi mû ve i ket.

Az a szen ti men tá lis édes szi rup pe dig, mellyel itt
nya kon ön tik a kö zön sé get, ez a bank igaz gató–gép író -
ki sasszony-po é zis még in kább a mo zik felé fogja te -
relni a kö zön sé get. Ott ezt ol csób ban kap ják.

De mi vel ott tar tunk, hogy a film me ré szebb kezd
lenni, mint a szín ház, és fel vil lanó cél ja i ban is ma gas -
ren dûbb – még az is le het, hogy a film ma ga sabb ní -
vóra fogja ser ken teni – a szín há za kat.

Sze ren csére szín padi kul tú ránk oly erôsen meg ala -
po zott – s szín ját szá sunk oly ösz tö nö sen te het sé ges –,
hogy a ma gyar drá má nak ezt a vál sá gát is ki bírja, s
meg tudja várni, míg a hul lám vo nal fel felé emel ke dik.

Ta lán.

NAGY ENDRE

Sta tisz ti kai ada tok nél kül is tu -
do má sul ve heti min den ki, hogy
a szín ház ma arány ta la nul szé -
le sebb nép ré te gek szá mára dol -
go zik, mint akár csak né hány
év ti zed del ezelôtt. Nem is kell
na gyon mé lyen bele em lé kez -
nünk a múltba, ami kor még a
szín ház na gyon is vá lo ga tott és

szûk számú „szép lel kek” szel lemi tor nája volt, ho lott
ma a nagy vá ro sok leg sze gé nyebb la kos ság ré te gé nek is
meg szo kott és nél kü löz he tet len szük ség évé vált. Ter -
mé sze tes nek ta lá lom, hogy ami kor a szín ház nak ilyen
új, ren ge teg tö me ge ket kell el lát nia, té mája ki vá lasz tá -
sá ban, hang já ban át kel lett ala kul nia. És amíg van nak
ná lunk jól menô szín há zak is, ad dig el kell fo gad -
nunk mint vi tat ha tat lan való sá got, hogy ezek a szín -
há zak el is ta lál ták té má ban, hang ban e kö zön ség igé -
nyeit. Ma gam is, aki bi zo nyos me rev, meg nem al -
kuvó iro dalmi és mû vé szi szín vo nal hoz kö töt tem az
íz lé se met, kény te len va gyok el is merni, hogy a ma nap
ter melt szín da ra bok leg na gyobb ré szé ben hasz ta la nul
ke res ném ki elég ülé se met. Az is bi zo nyos, hogy ma -
gam fajta íz lésû em ber sok van még Ma gyar or szá gon,
de ha az igazi iro dalmi szín ház még min dig nem tu -
dott a maga egész sé ges élet föl té te leibôl meg szü letni,
ez an nak a bi zony sága, hogy még min dig ke ve sen va -
gyunk – min den esetre ke ve seb ben, mint amennyien
a mai rop pant költ sé gek kel meg ter helt szín házi üze -
met táp lál hat nánk. A mai kor nak fejlôdési tü nete,
hogy a szín ház el vált az iro da lom tól, és ön célú mû vé -
szetté vált. Eb ben lá tom an nak a ma gya rá za tát, hogy
az iro da lom igazi, or to dox ba rá tai könyv tár szo bá juk -
ban is meg ta lál ják a ma guk ki elég ülé sét. Vi szont ha
az iro da lom a szín há zat akarja ki fe je zési esz köz évé
tenni, szá mol nia kell a megnôtt szín házi inst ru men -
tum ha tal mas igé nye i vel. A mai szín ház be ren dez ke -
dé sé ben, hang sze re i nek gaz dag  sá gában túl sá go san
költ sé ges lett ah hoz, hogy pél dául egy Ib sen vagy egy
Bri eux tár sa dalmi prob lé má i nak a szó csöve le hes sen.
Egy új te het ség tí pus ala kul ki, amely ezt a ki te re bé lye -
se dett üze met el tudja látni fog lal koz tató anyag gal. És
ha ez az anyag a maga nyers alak já ban azo nos nak lát -
szik is az iro da lom anya gá val, ez csak olyan ro kon ság,
mint a szo bor rá fa ra gott és a mésszé ége tett már vány
kö zött.

SCHÖPF LIN ALA DÁR

Egy szer már a múlt év ben ki fej -
tet tem azt a né ze te met, hogy a
nagy dráma alig lát szik ma le -
het sé ges nek, mert a mai kö zön -
ség ben hi ány zik a gon dol ko dás
és ér zés con sen susa, nincs a
nagy kér dé sek kö zött egy se,
me lyek ben az em be rek tö me gei
kö zös ne vezôre kap ha tók vol ná -

nak. A vi lág nagy drá ma í rói mind olyan kö zön ség nek
ír tak, mely nek vi lág fel fo gása egy sé ges volt, s ezt az
egy sé ges vi lág fel fo gást szó lal tatta meg a költô. Ez áll
még a Du mas–Sar dou-féle drá mára is, mely nek mód -
já ban volt fel vetni és tár gyalni olyan tár sa dalmi vita -
kér dé se ket, me lyek egy for mán ér de kel ték az ak kori
pol gári kö zön ség egye te mét. Mai drá ma író nem ta lál
ilyen con sen sust az em be rek nek sem hi té ben, sem ér -
deklôdé sé ben, s a mai iz ga tott at mosz fé rá ban a drá -
ma í rót, amint ko mo lyabb kér dé se ket fe sze get, foly ton
fe nye geti az a leg na gyobb ve sze de lem, hogy meg -
osztja a kö zön sé get, s ma gára zú dítja az egyik rész el -
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len szen vét, anél kül hogy meg tudná nyerni a má sik -
nak a lel kes ro kon szen vét. Ami iz gat, ami nyug ta la nít,
ami gon dol ko dásba ejt vagy za varba ejt, azt mind
rossz kedv vel fo gad ják ma az em be rek. S a kö zön ség -
nek a ter me lésre ható nyo mása se hol sem olyan erôs,
mint a drá má ban, ami ma gá tól ér tetôdô, hi szen a
dráma célja min dig a tö me gekre való ha tás.

Ezért kény te le nek az írók va la hol meg ke resni a kö -
zön ség át lag kí vá nal mát, s ez a tö meg kul túra mai fo -
kán csak meg le hetôs alul ta lál ható. Itt ugyan az a hely -
zet, mint a mo zi nál, melyrôl Ber nard Shaw mondta,
hogy ter mé sze té nél fogva ki kell elé gí te nie az an gol
gaz dag pol gár, az ame ri kai mun kás, a kon ti nen tá lis
nyárs pol gár és a kí nai kuli igé nyét, te hát ok vet le nül
ala csony szín vo nalra kell lesz áll nia. A dráma hely zete
va la mi vel jobb, az igé nyek vele szem ben va la mi vel ma  -
gas ab bak, de a ha son lat a do log lé nye gé ben ugyan az.

Ma rad te hát az a dráma, mely két fôtu laj don sá got
kö ve tel író já tól: a kö zön ség íz lé sé vel való szo ros kon -
tak tus és a tech ni kai ügyes ség. Eb ben a genre-ben sok
az ügyes, sôt te het sé ges író, de azt a nagy ha tást nem
tud ják el érni, mellyel an nak ide jén Du mas, Sar dou és
ál ta lá ban a fran cia tár sas ági dráma ural ko dott a vi lág
szín pad jain. Mert ma sok kal ne he zebb ezt a kon tak -
tust a tö me gek kel meg ta lálni. Ezért van az a fur csa
hely zet, hogy egy forma kva li tású két da rab kö zül az
egyik meg bu kik, a má sik si kert arat, s ugyan az a da -
rab pél dául Né met or szág egyik vá ro sá ban na gyon tet -
szik, a má sik ban ha sonló szín vo nalú elôadás ban
vissza uta sítja a kö zön ség. Ezért él nek bi zony ta lan ság -
ban a szín há zak.

TER SÁNSZKY J. JENÔ

Egyre na gyobb és na -
gyobb ará nyo kat öl tött va -
lami pesszi miz mus az
iro dalmi kö rök ben, hogy
az em be rek nek nem kell
a mû vé szet; lát vá nyos ság,
ol csó iz ga lom kell, nem
szí vet visz nek és be csü le -
tes kí ván csi sá got a szín -

házba, ha nem proc colni men nek. Per sze, ha így van,
ak kor ez na gyon gyönge ala pot rak maga a szó ra ko zás
alá is. A kon tár munka ga ráz dál ko dása olyan, mint a
rab lóg az dál ko dás, ki szedi a sa vát-zsír ját va la mi nek,
az tán kora pusz tu lás jön a nyo mába. Ha nem szük -
ség let, belsô kény szer va la mi nek a frek ven tá lása, ak -
kor való ság gal azt mond hatni, hogy ter mé szet el len es.
Már pe dig ez zel a ter mé szet nagy ha tal má val ne héz
szembe szál lani. És a do log a di vat dib dáb jává süllyedô
drá ma i ro da lom mal itt tart, vagy efelé ten dál, majd -
nem azt mond tam: meg ál lít ha tat lan.

Majd nem, csak majd nem, sze ren csére, mert hi -
szem, hogy az una lom a leg jobb or vos szere lesz en -
nek a do log nak. Ha így csú szik az iro da lom a drá má -
ban, ak kor az em be rek egy sze rûen nem bír ják ide gek -
kel és íz lés sel egy idô múlva, és ak kor meg in dul a
do log re ne szán sza. A szín ház nem olyan sem szük -
ség let nek, sem üz let nek, hogy a tôke és egyéb fak to -

rok le mon da ná nak a kul ti vá lá sá ról. Hal lot tam már jó -
hi szemû és okos szín ház igaz ga tók tól olyan vé le mé -
nye ket, hogy: saj nos, kény sze rek nek en gedni kell, a
tö meg ol csó íz lé sé vel szá molni kell, de a ment ség, az
irány elv az egyet len, ahol egy kis rés akad, ott jó írók -
tól jó dara bo kat kell be csem pészni, mél tó a kat a mú -
zsák há za iba.

Nos, mi kor az egész do log meg for dul majd (ami -
ben nem le het el vesz teni a bi zal mat), hogy tud ni il lik
így be szél nek majd a drá ma i ro da lom ról, hogy nem
baj, ha itt-ott fel is hí gí tó dik kissé se ké lye sebb mû vek -
kel a szín ház mû sora, hadd le gyen meg Ap olló mel -
lett Szi lé nosz nak is a ma gáé, ak kor kö rül be lül vissza
van nyerve a nor má lis te rep. Ak kor me gint 80 szá za -
lék ban mû vé szet és 20 szá za lék ban kon tár ság lesz a
té nyezô, mint ahogy ere de ti leg in dult ez a drá ma i ro -
da lom ban.

FÜST MI LÁN

Ne fe led jük: mi min den kép pen
hul lám csú csok után va gyunk –
va la hol lenn a mély ben. Ne fe -
led jük, hogy nem ré gen még,
né hány év ti zed elôtt, az in di vi -
du a liz mus nagy vi rág zása ide -
jén, az ib seni kor ban vé gig néz -
tünk ma gun kon, s úgy ta lál tuk,
hogy egy új kor kü szöbe elôtt

ál lunk. Ké nyes kedôn tört lel kek nek, de nagy ha tá ro -
zott ság gal drá mai hôsök nek is érez tük ma gun kat
mind annyian… Mi rend kí vüli fon tos sá got tu laj do ní -
tot tunk meg ha son lott sá gunk nak – de nem vol tunk
meg törve, sôt el vol tunk szánva, hogy va la mit tenni
fo gunk… Ha mást nem: hogy fül ledt vi lá gun kat pel -
len gérre ál lít juk, s ab ban a re mény ben, hogy job bik
énünk jut ál tala va la me lyes ura lomra ma gunk s e vi -
lág fel ett. S min den ütt újra éledt a dráma sze re tete.

Ma azon ban az ak ti vi tás vá gya le csök kent ben nünk
me gint. Ki az, aki e meg tört kor ban oly szó za tot hal -
lat hatna fel et tünk, amely me gin dí taná, ha lot ta i ból fel -
rázná ben nünk az erôt, s az el ha tá ro zott ság felé haj lí -
taná kon temp lá ci ón kat? – A vi lág fá radt – s ezt min -
den ide gem érzi –, s hogy ir tó zik at tól, amit tett.
Ener vált. Vál to za tos sá got, szó ra ko zást ke res – nar ko ti -
záló s nem fel zak lató ví zi ókba akar el me rülni. Iga zuk
van a szín igaz ga tók nak. S még ak kor is iga zuk van, ha
ez a vi lág oly kor meg csö mör lik sa ját ma gá tól és szó ra -
ko zá sa i tól. Az élet jobb kedvû, üte me sebb és élet tel je -
sebb hul lám ve rése majd félre ért he tet len je leit fogja
adni an nak, hogy mi kor kö vet ke zett el me gint az igazi
dráma ideje.

A kul túra ôre i nek még is kö te les sé gök volna azon -
ban arra vi gyáz niok, hogy az ily drá ma i at lan idôkben
is a drá mai te het sé ge sek meg ne ful lad ja nak. (Mert
aho gyan ma ál lunk, lé tez niök tel je sen le he tet len.)
Hogy leg alább bi zo nyos kon ti nu i tása lenne a drá mai
kul tú rá nak, s azok a bi zo nyos el szi ge telt, ma gá nos kí -
sér le tek is, ame lyek a lap pangó erôk je lei, hogy azok el
ne vessze nek a sem mi ben. Egy pár ki tûnô drá mai
mun kát még is csak lá tunk eb ben a drá ma i at lan kor -
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ban is. En nek az an két nak rész vevôi meg is em lí tet tek
né há nyat. Ma gam ré szérôl A cso da szar vast pél dául
pom pás da rab nak ta lál tam – Barta La jos Sze re lem
címû da rabja me gin dí tóan szép volt, – Mó ricz Zsig -
mond Sári bí rója is pom pás. S vé gül: pro domo is le -
hetne egy pár sza vam, ha több ked vem volna, hogy
maga mért küzd jek – s még ha tár saim nem is tar tot -
ták ér de mes nek, hogy Bol dog ta la nok címû kí sér le -
temre vissza em lé kez ze nek.

IG NO TUS PÁL

Amit mi a drá ma í rás vál sá gá -
nak ér zünk, az

1. az in tel lek tu á lis szno biz -
mus vál sága. A szó, a gon do lat,
az ana lí zis diszk re di tált sága,
amellyel Kar inthy is fog lal ko -
zott. Az iro dalmi és el mél kedôi
szel lem vir tu sos meg ta ga dása,
amely az utóbbi év ti ze dek fo lya -

mán s kü lö nö sen a há ború óta di vattá lett, nem csak a
tár sas ági élet ben, ha nem a fi lo zó fiai iro da lom ban és a
bel let risz ti ká ban is. A szno biz mus irá nyá nak  el for du -
lá sa a dif fe ren ci ált el méktôl a naiv-szen tek, sofôrök,
boksz baj no kok, mo zisz tá rok, pa rasz tok, úr lo va sok,
hin duk, hot ten tot ták és pi ló ták felé. Amit Ma gyar or -
szá gon még fo ko zott a re ak ci o ná rius kul túr po li tika,
amely, ter mé sze te sen, min dig a par la gi as sá got, a
„hit”-et és az „ösz tö nös ség”-et re ha bi li tálja az in tel lek -
tus sal és ana lí zis sel szem ben. S ez az áram lat szok -
tatta az után rá az em be re ket nem csak arra, hogy az ér -
tel mes szót un ják –  hi szen ez nem volt ritka ság ez -
elôtt sem –, ha nem arra is, hogy büsz kék le gye nek
arra, hogy un ják: arra, hogy gon dol ko dás beli ké nye -
lem  sze re te tük osz ten ta tív be val lá sá val le saj nál ja nak,
„szín pad sze rût len”-nek tart sa nak, s ér deklôdési kö -
rük bôl ki re kessze nek min den szín da ra bot, amely ben
a sze replôk in tel li gens és ren de sen meg fo gal ma zott
mon da to kat mon da nak.

2. A szín padi dísz let vál sága. – Mond hat nám azt is,
hogy a szín ház lá to gató tár sas ág vál sága. A tár sas ágé,
amely már annyira nem ve szi ko mo lyan ma gát, hogy
nem csak hogy exakt mon da tokba fog lalva nem akarja
hal lani a maga életp rob lé máit, de a maga mi lieu-jére
sem kí ván csi többé. – A tu da to san anak ro nisz ti kus,
abszt rakt klasszi kus szín pa dot, ame lyen az élet konk -
rét jel leg ze tes sé gei abszt ra hálva vo nul tak fel, ki szo rí -
totta a ro man ti kus szín pad, az élet konk rét jel leg ze -
tes sé ge i nek fan tasz ti kussá való túl zá sá val, majd a
re a lista szín pad, az élet konk rét jel leg ze tes sé ge i nek
„el le sés”-ével. A mai szín da ra bok leg na gyobb ré sze
va lami egé szen ima gi ná rius, bi zony ta lan, meg fog -
ha tat lan, de ép pen nem abszt rakt mi lieu-ben ját szó -
dik. Ez a mi lieu: el lenôriz he tet len ke ve réke a nagy vi -
lág nak, fél vi lág nak, apa che-vi lág nak és kis pol gári vi -
lág nak. 

Ami vé gül a drá ma i ro da lom vál sá gát ennyire akut
köz gazda sági nya va lyává mér ge sí tette, az

3. a bár gyú ság vál sága. A kö zön ség bele fá radt a
maga ala csony ren dû sé gé nek na gyon is skru pu lus ta -

lan ki él ve zé sébe. Bele fá radt az anti in tel lek tu á lis kont -
rasz no biz musba; bele fá radt abba, hogy a szín ház ban
„két de rûs órát tölt sön, amely el fe lej teti vele az élet
gond jait”. Kezd rá jönni arra, hogy az a szín da rab,
amely nek leg na gyobb eré nye a gon do lat ta lan ság és az
élet te len ség, csak annyi ban kü lön bö zik a va ri e té da -
rab tól, hogy pre ten ci ó zu sabb, fesz élye zet tebb, de ép -
pen nem mû vé szibb nála. Kezd rá jönni arra, hogy a
per hor resz kált iro da lom nél kül a szín ház le vegôje
sem mi vel sem elôkelôbb, leg fel jebb csak unal ma sabb
a mu la tó ké nál. Kezd töb bet kö ve telni a szín ház tól,
mint amennyit most kap – a több le tet azon ban, mos -
tani el ké nyel me se dett, meg pud vá so dott agy ve le jé vel,
szin tén nem tudja be venni.

JÓB DÁ NIEL

A drá ma í rás és a szín ház prob -
lé má ját nem le het ki sza kí tani
az or szág mai ál la po tá nak sok -
kal na gyobb prob lé má já ból.
Min den élet, te hát a mû vé szet
is a nem zet ben gyö ke re dzik.
Ha be teg a föld, a fa is be teg
gyü möl csöt te rem. Néz zük az
egész ma gyar éle tet, az adó zási

vi szo nyo kat, a sza bad ság kér dé sét, a mun ka vi szo nyo -
kat, a kö zép osz tályt, a könyv- és szap pan fo gyasz tást,
az anal fa bé ta sá got, a gyer mek ha lan dó ság kér dé sét,
néz zük a vil la most, néz zük a tôzsdét, néz zük a köz -
mun ká kat, néz zük a dip lo má ciát – ez a sok prob léma
haj szál fi no man össze függ egy más sal és a ma gyar
dráma kér dé sé vel is, s ha ezek hez mér jük ezt az úgy -
ne ve zett vál sá got, még min dig ha son lít ha tat la nul ma -
gas ní vót mu tat a mai ma gyar szín ház.

Ter mé sze tes, a kér dés sel kap cso lat ban sok min -
denrôl le hetne be szélni, és fôleg töb bet cse le kedni.

Pél dául a kí sér leti szín ház nak csak ugyan óri ási je -
lentôsége lenne az új író- és szí nész ge ne rá ció föl ne ve -
lése kö rül. De nin cse nek anyagi esz kö ze ink, a ma gán -
szín ház nak fönn tar tása amúgy is el bír ha tat la nul költ -
sé ges. 

To vábbá pél dául tan szé ket le hetne ál lí tani gya kor lati
dra ma tur gi á ból, ahol nem köny vön ne velt pro fesszo -
rok ad ná nak elô, ha nem ele ven szín pa don a leg te het -
sé ge sebb írók és ren dezôk, de erre sincs pénz. Az ál -
lam más sal van el fog lalva, me cé nás pe dig nincs.

Az oro szok, akik újat csi nál nak, Ma yer hold és Ta i -
roff, nem pol gári szín dara bo kat ad nak elô, ott a szín -
ház nem kul túra vagy mu lat ság, ha nem pro pa ganda,
me lyért a ha ta lom min den ál do za tot meg hoz.

Ná lunk ki ma radt Strind berg, ki ma radt We de kind,
ma gyar meg fe lelôjük nem volt.

Amíg ez a ge ne rá ció él, és ez csi nálja a szín há zat,
mást nem él het és mást nem csi nál hat, csak a maga
ko rát, le hetôsé geit és stí lu sát.

Szer kesz tette: 
Gajdó Ta más és Szán tó Ju dit
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ogy mi ként is le het an nak vál sága, ami nincs, 
az igen drá ma ian fo gal ma zó dott meg sok év ti -

zed del ezelôtt. És fon tos ez a sok év ti zed – maga a tör -
té net te hát, amely  nemcsak ala kí totta a ma gyar dráma
sor sát, de va la mi ként azo nossá is vált vele. A tárgy
nem más, mint a tárgy tör té nete – döb bent rá va la mi -
kor He gel, az el telt év ti ze de ket csak nem egy szá zad dal
me gelôzô múlt ban.

Mely nek kútja mély sé ges mély: és ez az el be szélôi me -
ta fora ta lán azért to lak szik a többi elé – pél dául hogy a
tör té ne lem ta ní tó mes ter volna, vagy ép pen is mét lés
al kalma azok szá mára, akik nem ta nul nak belôle, és
így to vább –, mert nemcsak táp láló for rást sej tet va la -
hol a mély nél is mé lyeb ben, de mert be pil lan tást is fel -
té te lez, fe lülrôl, ebbe a mély ségbe.

Amit pe dig úgy ér zé kel he tünk, hogy min den je len -
nek sa ját múltja van. A Nyu gat-kör kér dés tör té netté
lett „je le né nek” is, akár csak en nek a mos tani pil lan -
tás nak, ami kor rá cso dál ko zunk erre az idôben meg -
der medt és még is: ró lunk szóló di a ló gus ra. Ezek nek a
tör té ne lem ben ha tal masra nôtt sze rep lôk nek ta go lat -
lan vagy meg fon tolt rep li ká ira te hát – hogy a ma gyar
drá ma í rást il letôen mi ben áll a baj?

„Saj nos nincs ma gyar dráma” – kí nál ko zik a vi tá ban
en nek egyik ma gya rá zata, ta lán nem is volt soha, leg -
alább is sa ját ha gyo má nya ink ból eredô, ér vé nyes és
erôtel jes – te hát olyan esz té ti kai sú lyú és tár sa dalmi
rangú, mint ami lyen egyéb mû ne mek ben: a lí rá ban
pél dául lé te zik. Ez a ra di ka li tá sá ban is merôs anam né -
zis egy szerre meg nyug tató, és per sze mély sé ge sen le -
han goló, mert leg belsôbb fé lel me inkre fe lel: ta lán nem
is va gyunk. Ak kor pe dig ez a legfôbb baj, mert mi úgy
hisszük, és oly kor úgy is tû nik, hogy még is csak.

Ezt a „nincs”-et per sze kü lö nös fény tö résbe he lyezi
a vissza te kintve káp rá za to san fel ra gyogó kor szak:
Füst és Mol nár és Szép és Szo mory és Len gyel ideje
ez – má soké mel lett –, és ak kor ta lán még sem a drá -
má val van a baj, ha nem in kább a pil lan tás sal – vagy is
az el vá rá sok kal, elôfel te vé sek kel, ter mi no ló gi á val,
minôsé gér zék kel. Vagy pusz tán a fi gye lem mel, ami
nem esz té ti kai ere detû, ha nem tár sa dal mi, tár sas ági,
vagy is nem mû vekre fi gyel – oly kor író asz tal fi ók ban
vagy puha fe delû fil lé res köny vecs ké ben –, ha nem
vas tapsra, szín házi saj tóra, hi va ta los el is me résre.

Si kerre te hát, vagy is a kö zön ség vissza jel zé sére – ez
pe dig ép pen ség gel a baj egyik for rása le het: a fel tar tóz -
tat ha tat lan tö me ge se dés. Ne ve zik oly kor „kap ita li zá ló -
dás nak”, más sza vak kal pe dig a mû vé szet va la mi féle
de mok ra ti zá ló dá sát je lenti – és hát a so ka ság igény -
szintje és íz lése ho gyan is le hetne esz té ti ka i lag ér vé -
nyes? Fôként pe dig: mi ért is lenne az – maga a kér -
dezô Nyu gat ugyan hány pél dány ban bírt el jutni ol va -
só i hoz, és még is tör té nel met írt.

Míg több nyire a lá tó kö rön kí vül re ked – és ez üdítô,
vi gasz taló, el gon dol kod tató – azok nak a mû vek nek és
szerzôknek a sora, akik szá zas szé ri ák ban arat nak „si -

kert” a szín pa do kon, akik kész sé ge sen szol gál ják ki az
igény te len sé get, s akik ép pen nin cse nek vál ság ban –
míg a cím adó krí zist ôk is alap vetôen ge ne rál ják.

Vagy maga a szín ház volna a gond ere dendô oko -
zója? A legfôbb prob léma, mert az nem Ap olló, ha nem
Szi lé nosz szent élyévé lett – sej teti az egyik hoz zá szóló.
Ak kor pe dig ho gyan is le hetne el várni bár mi féle fenn -
költ sé get vagy mû vé szi szán dé kot – hi szen ek ko ri ban
még a vul ga ri tás par ex cel lence mû fa ja ként a filmtôl
sem le he tett. Üzem szerû sége, be fek tetôinek „ka ma t -
éh sége”, a pub li kum „kö zön sé ges sége”, a tech ni kai fel -
té te lek do mi nan ci ája mind-mind el lent mond an nak,
ami a kér dés fel te vés ben a maga ere deti ér tel mé ben a
drá mát je lenti – s ami a hoz zá szó lók konk lú zi ó i nak
csak nem egy sé ge sen tra gi kus tó nu sát in do kolja.

Amit csak egy át fo góbb és mé lyebb tra gé dia „eny hít -
het” – és eny hít is –, még pe dig a krí zis ál ta lá nos sága,
ma gá nak a kul tú rá nak a vál sága, Eu rópa lel ki meg ha -
son lása, a vi lág fá radt sága – és so rol ható to vább, a hoz -
zá szó lók vi lág ké pé nek és ked velt ter mi no ló gi á já nak
meg fe lelôen. Ez pe dig ak kor – és az óta – alig ha vi tat ha -
tó. Csak hogy min dez má sutt – sze ren csé sebb? sze ren -
csét le nebb? – tá ja kon, Skan di ná vi á tól Orosz or szá gig
ép pen ség gel drá mai ih letôerôvé tu dott válni, s ak kor
még is csak ar ról volna szó, hogy ná lunk a „te het ség
csôdje” ér vé nye sül, s amit krí zis nek vé lünk, az csak „a
bár gyú ság vál sága”. Míg nyo masz tóan ne he ze dik a
múlt a drá ma i ro da lomra, s le gelôbb elôtör té nete alól
kel lene fel sza ba dí tani a mû fajt; vagy egy sze rûen és vég -
leg ab ban ve szett el a hit, amit jövônek szo kás ne vezni.

Ami te hát mi vol nánk – itt, most, va la mennyien.
Sok szor ha sonló el ke se re dés ben, mint a kér désre „kör -
vá la szo lók” – bár is merve a tör té net foly ta tá sát is.
Hi szen pél dául a Jób Dá niel ál tal hi á nyolt „kí sér leti
szín há zak” még is csak lét re jöt tek, akár csak a tan szék a
„gya  kor lati dra ma tur gia” ok ta tá sára, hogy mégse moly
ette el mé le tek men tén fo gal ma zód jék meg az, ami mai
és ami drá mai – és ami nél kül végsô so ron szín ház
sem le het. És a vá lasz adók ag go dal má ban ér zé kel hetô
kö zös fe lelôsség vál la lás inf rast ruk tú rája is ki a la kult az -
óta: ösz tön dí jak, dra ma tur giák, szer ve zett fi gye lem. 

De eb ben is ér vé nye sül az, amire a szín ház em bere
– Jób – ér zett rá, ami ép púgy le het ál dás, mint átok,
mert egy szerre volna sors és ke gye lem: hogy itt
semmi sem kü lön ül het el at tól, ami az or szág áll apo -
tát ál ta lá ban meg ha tá rozza. A drá ma i ro da lom sem.
Mert szinte szi no ni mává vá lik sza bad ság fok, adó zás,
szap pan fo gyasz tás – egye bek mel lett. Min den eleme
szük ség szerû, egy más sal sú lyos köl csön ha tás ban – és
a benne élô nem ze dé kek nek ezért nem le het vá lasz -
tása. A csoda pe dig er re felé nem ho nos.

És a re a lis tán re zig nált di ag nó zis hoz – az igaz ga tó -
é hoz – te gyük hozzá az egyik leg fon to sabb mon da tot
– a drá ma í róét –, zár szóul.

„Ta lán.”
Nagy And rás

Utószó

H
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Az NTS lét re jötte a skót kul tu rá lis újjá szü le tés több
év ti ze des fo lya ma tá nak egyik csúcs pontja. Meg va ló su -
lása az elsô Blair-kor mány alatt gyor sult fel, vagy is
Nagy-Bri tan nia köz igaz ga tá sá nak áta la kí tá sá val és a
skót ön kor mány zat is ág erôsö dé sé vel. A brit Mun kás -
párt ha ta lomra ju tá sa kor, 1997-ben meg ígérte, hogy
amennyi ben az érin tet tek úgy kí ván ják, az Egye sült
Ki rály sá got al kotó or szág ré szek kö zül Skó cia és Wa les,
il letve Észak-Ír or szág fo ko zott po li ti kai ön ál ló sá got
kap. Az 1997. szep tem ber 11-i nép sza va zá son a skót

több ség az au to nó mia mel lett vok solt. A west mins teri
par la ment ra ti fi kálta a de vo lú ciót (így ne vezi az an gol
szak nyelv a köz ponti ha ta lom ef féle de cent ra li zá lá sát),
és rög zí tette, mely jog kö rök ma rad nak a brit, és me -
lyek ke rül nek át a skót par la ment ha tás kö rébe. Így ke -
rült Skó cia he lyi jog kö rébe az a te rü let is, amely ben -
nün ket elsôsor ban ér de kel: a kul túra. A po li ti kai füg -
get le ne dés fo lya ma tát per sze jó té kony gazda sági
vál to zás ösz tö kélte. Az 1977-ben fel fe de zett északi-
ten geri olaj mezô ki ak ná zása je lentôs be vé tel hez jut -

Sz. Deme László

Skót vál to zat Nem ze tire
Skót Nem zeti Szín ház (NTS – Na ti o nal The atre of Scot land) 2006 feb ru ár já ban in dult út jára. 
A költ ség ve tés sel ren del kezô kul tu rá lis tes tü let nek nincs sa ját szín ház épü lete, de egész 

Skó ci á ban szín ház mû vé szeti pro jek te ket bo nyo lít le. A fu kar skó tok, le hetne mon dani egy részrôl, saj nál ták
a pénzt egy pom pás, új épü letre és ál landó tár su latra: nem zeti szín há zuk ban nem zeti kar ak te rük ölt tes tet. 
Más részrôl vi szont vi lá gos a gon do lat, hogy a „nem zeti” el ne ve zés ne (csak) ön tet szel gés le gyen, ha nem
misszió. Ne a né pek nek kell jen el za rán do kolni a nem zeti kegy helyre, ha nem a nem zeti kul túra ke resse fel
ôket la kó he lyü kön, bár mi lyen ap rócska te le pü lés le gyen is az. Az el ne ve zés örve alatt szín ház szü les sen,
mi nél több he lyen. A ren del ke zésre álló anyagi erôfor rá sok pe dig a mû vé szeti al ko tást tá mo gas sák, 
ne egy im po záns épü let fenn tar tá sára pa za rol ják el az éves ke ret jó ré szét, hi szen az esti dísz ki vi lá gí tás
iga zán ke ve set ad hozzá a szín ház csi ná lás hoz. 

A
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tatta a ré giót, s egy ben meg te rem tette a to vább fejlôdés
anyagi hát te rét. A vál to zá sok hoz csat la ko zott a kul tu -
rá lis ele mek át ren dezôdése. Az 1970-es évek óta éli
re ne szán szát a skót kul túra, az óta di vat a mû vé sze tek -
ben spe ci fi ku san skót té mák kal fog lal kozni, s a fo lya -
mat a mai na pig tart. Az öt mil lió la kosú Skó cia kor  -
mány zata éssze rûen át szer vezte lo ká lis in téz mé nyeit,
és kom pe ten sen dön tött kul tú rá já ról. Meg szü le tett a
skót kor mány Nem zeti Kul tu rá lis Stra té gi ája, s en nek
ré sze ként 2003 szep tem be ré ben a skót par la ment el -
fo gadta a már meg lévôk (pél dául Skót Nem zeti Opera,
Skót Nem zeti Ba lett) mellé egy új nem zeti kul tu rá lis
in téz mény, az NTS fel ál lí tá sát.

Nem ze ti jük struk tú rá ját egy füg get len szak mai cso -
port dol gozta ki, ame lyet a Scot tish Arts Co un cil (Skót
Mû vé szeti Ta nács) és a Fe de ra tion of Scot tish The atre
(Skót Szín házi Szö vet ség) kö zö sen ál lí tott fel. 2004-re
el ké szül tek a ter vek. A szín ház ko or di ná ciós köz pont -
ja Glas gow-ban, az Eas ter ho use nevû kul tu rá lis cent -
rum ban ka pott he lyet. Itt dol go zik ma az a mi ni má lis
számú stáb, amely a mû vé szeti és egyéb ügye ket in -
tézi. A vir tu á lis in téz mény való sá gos mû vé szeti ve -
zetôje Vicky Fe at hers tone1 lett, aki nek ki ne ve zése az
új irá nyok iránti el kö te le zett sé get jelzi. In du lás ként a

szín ház 7,5 mil lió font (hoz zá vetôleg há rom mil li árd
fo rint) költ ség ve tésbôl gaz dál kod ha tott. (A skót, il letve
brit mû vé szet fi nan szí ro zási rend szer sze rint az
összeg a kor mány zati tá mo ga tás ból és a he lyi sze ren -
cse já ték, a Na ti o nal Lot tery pro fit já nak egy ré szébôl
tevôdik össze.) Lás suk, mire ment el min dez 2006-
ban, az elsô tény le ges mû kö dési év ben.

A nyitó prog ram a Home ne vet vi selte. En nek ke re -
té ben tíz ren dezô tíz hely szí nen ké szí tett elôadá so kat
az „ott hon” tá gan ér tel me zett téma kö ré ben. A pro duk  -
ci ó kat úgy idôzí tet ték, hogy feb ruár 25-én, az NTS
nyitó nap ján, „Skó cia és a szín ház ün ne pén” min den -
hol le gyen elôadás, s eze ket bárki in gyen lá to gat hassa.
Bár e cikk nek nem célja, hogy mû vé szeti ér té kekrôl
szá mol jon be, a ki vá lasz tott hely szí nek iz gal mas nak
tûn tek. Tar tot tak elôadást egy kom pon, a Shet land-szi -
ge tek egyik ki kötôjé ben, egy ki ra kat mi ni a tûr dísz le té -
ben, de Glas gow egyik to rony há zá ban, egy öreg, fa lusi
pa raszt ház ban vagy egy haj dani üveg fúvó mû hely ben
is. Eh hez il lesz kedve a mû faji skála szin tén szé les
spekt ru mot fo gott át: gye re kelôadás tól a moz gásszín -
há zon és a hap pe nin gen át a mul ti mé dia leg mo der -
nebb esz kö zeit fel vo nul tató mun ká kig ter jedt. 

A to vábbi prog ra mo kon vé gig te kintve azt le het
mon dani, hogy a pro duk ciók el ké szí tése mel lett hang -
sú lyos sze re pet ka pott a szín házi és a szín házra ne ve -
lés. Az NTS Le arn prog ramja min den kor osz tály szá -
mára el ér hetô works ho po kat szer ve zett, hogy fel tárja
a szín ház le hetôsé geit. Ezek nem csak ok ta tási hely -
szín ként, de kö zös ség for máló fó rum ként is mû köd -
tek, ahol a he lyi al ko tók és mû ked velôk, di á kok és ta-
n á  rok, ér deklôdôk meg is mer ked het tek a szín ház al ko -
tó ré sze i nek mû kö dé sé vel, új szín házi for má ci ók kal,
és (az NTS Team szer ve zé sé ben) kre a tív fog lal ko zá so -
kon sa já tít hat ták el az ala po kat. Akadt ki fe je zet ten ok -
ta tási prog ra mok kal kö zös kí sér leti pro jekt (NTS
Trans form) is, ame lynek ke re té ben az ok ta tás és ta nu -
lás a ki vá lasz tott ál ta lá nos és kö zép is ko lák ban a szín -
házi al ko tás hoz kö ze lítô fo lya ma to kon ke resz tül tör -
tént. Be a va tást cé loz tak az NTS elôadá sai köré szer ve -
zett is me ret ter jesztô lá to ga tá sok vagy az ún. „ta po gató
tú rák” is, ami kor az ér deklôdôket vé gig ve zet ték egy
adott elôadás elôtt a dísz let ben, meg le he tett fogni a

1 Vicky Fe at hers tone (1967) a Man ches teri Egyetemen dip lomázott drá  -
ma sza kon, majd több he lyen ren de zett. Az 1990-es évek köze pé tôl a
kortárs drámák színre állításában je les kedô Pa i nes Plo ugh mû vé szeti
ve zetôje lett. A társu lat az ô irányítása alatt tett szert nem zetközi
hírnévre pél dául Sa rah Kane da rab ja i nak szín padra ál lí tá sá val, több
dí jat nyert az Edin burgh-i Fringe Fesztiválon. Az NTS élére har minc
pá lyázó kö zül ke rült.

A SKÓT NEM ZETI SZÍN HÁZ KI ÁLT VÁ NYA
(Rész let)

A skót szín ház min dig a né pért volt, lé tét je lentôs elôadá sok, nagy
tör  té ne tek és ne ves szín da rab írók ga ran tál ták. Most le hetôsé günk
nyílt arra, hogy új ge ne rá ci ó kat csá bít sunk szín házba, és to vább erô -
sít  sük a már szín házba já ró kat; hogy lét re hoz zunk egy nem zeti vagy
nem zet közi sú lyú, kor társ, re mé nyek kel teli és elôre tek intô szín há -
zat; hogy ki váló mû vé sze ket, zene szerzôket, ko re og rá fu so kat és szín -
da rab író kat ko vá csol junk egy csa pattá; és hogy túl szár nyal juk a szín -
ház mi ben lé té vel és szü le té sé nek hely szí né vel kap cso la tos re mé nye -
in ket és ki lá tá sa in kat.

A Skót Nem zeti Szín ház nak nincs épü lete: nem ke rült sor ka pi tá -
lis be ru há zásra épí té szek és vál lal ko zók be vo ná sá val. He lyette a szín -
há zat visszük el Skó cia min den ré szébe, ki hasz nál juk a már meg lévô
hely szí ne ket, uta zunk, és együtt dol go zunk a szín házi kö zös ség gel.
Nem ren del ke zünk sem biz ton sá gos in téz mé nyi há tér rel, sem az ál -
landó ott hon vé del mé vel, ahol nyu godt kö rül mé nyek közt dol goz hat -
nánk. Min den pén zün ket és ener gi án kat az al ko tás nak szen tel het jük. 

Elôadá sa ink lét re ho zá sa kor együtt kí vá nunk mû ködni a leg jobb
tár su la tok kal és egyéni al ko tók kal, akik már dol goz tak az adott hely -
szí nen. Sze rep le hetôsé ge ket fog nak te rem teni a vi lág ban szét szó ró -
dott és az itt hon dol gozó ki váló skót szí né szek nek. Nem zet közi tur -
nékra fo gunk in dulni, és nem zet közi mun ká kat ho zunk Skó ci ába.
Fi a tal tár su la tot hoz tunk létre fris sen vég zett szí né szekbôl, ren -
dezôkbôl, pro du ce rekbôl és tech ni kai szak em be rekbôl, akik sa ját
mû ve ik kel fog nak tur nézni, ek ként hozzá jutva ah hoz a le hetôség hez,
hogy pro fesszi o ná lis mó don ki dol goz zák azo kat.

Te mér dek órát töl töt tünk a „nem zeti szín ház” fo gal má nak és  a vele
járó fe lelôsség nek a meg vi ta tá sá val. A nem zeti iden ti tás szín há zon
ke resz tül tör ténô de fi ni á lása nem minôsül – és nem is minôsül het –
so vi niszta és haza fi as kodó cél ki tû zés nek. Va ló já ban nem is kell, hogy
ren del ke zésre áll jon bár mi féle de fi ni á lási le hetôség. He lyette itt az al -
ka lom a le hetôség ka pu i nak szé lesre tá rá sára, a bá tor ság ösz tön zé -
sére. Re mé lem, prog ra munk va la ho gyan hozzá já rul ezen am bí ciók
meg va ló su lá sá hoz. Re mé lem, ki vív juk Skó cia büszke sé gét.

Vicky Fe at hers tone (For dí totta: Sz. Deme László)
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jel me ze ket, akár egy in te rak tív mú ze um ban. Az anya -
go kat le hetôség sze rint a fo gya ték kal élôk szá mára is
hoz zá fér hetôvé tet ték. 

A prog ra mok több sége szín házi pro duk ciók lét re ho -
zá sát szol gálta. A ge ne rá ci ó vál tásra fo ku száló pro jekt
(NTS Ex change) az if jú sági szín há zak kal és a fi a tal drá -
ma í rók kal (Playw rights’ Stu dio Scot land) való együtt -
mû kö dést se gí tette elô. A több vá ros ban is ké szült pro -
duk ciók má jus ele jétôl be jár ták Skó ciát, s a leg job ba kat
sa ját fesz ti vá lon (NTS Ex change Fes ti val) mu tat ták be.
Az NTS Works hop me rész kí sér le tezô mû vé sze ket,
pro duk ci ó kat tá mo ga tott, és elônyben ré sze sí tette a kü -
lön le ges for má val pró bál kozó és az egyéb mû vé szeti
ága kat is in teg ráló elôadá so kat. Az NTS Con nec ting
Com mu ni ties (Kö zös sé gek Össze kap cso lása) nevû
prog ram já ban skót és kül földi al ko tó kö zös sé gek hoz -
tak létre a szín ház ke re teit fe sze getô pro duk ci ó kat.

A Di as pora so ro zat glo bá lis té má kat tû zött zász la -
jára. A vá ro si a so dás, túl né pe se dés, kul tú rák közti pár -
be szé dek és konf lik tu sok stb. kér dés kö ré nek meg vi ta -
tá sára nyolc skót ren dezô mellé fel kér tek nyolc kül -
földi mû vészt, csak nem va la mennyi kon ti nensrôl,
hogy osszák meg egy más sal a té mába vágó tör té ne tü -
ket és al ko tói mód sze rü ket. A kö zös mun ká ból négy
nagy szín házi és négy stú di ó szín padi pro duk ció szü le -
tett az erre lé te sí tett glas gow-i nem zet közi fesz ti válra
(Di as pora In ter na ti o nal Fes ti val). Kí sérôren dez vé -
nyek kel kap cso ló dott min deh hez Glas gow-i Egye tem
Szín házi Tan széke, és a pro jektbe be von ták a Ro yal
Scot tish Aca demy of Mu sic and Drama  (Skót Ki rá lyi
Zene- és Drá ma a ka dé mia) végzôseit is. 

A friss szín házi dip lo más fi a ta lok nak egyéb le -
hetôsé ge ket is kí nál tak a Yo ung Com pany (Fi a tal Tár -
su lat) prog ram ke re té ben. Lét re jött egy ván dor tár su lat -
hoz ha son la tos for má ció is, az NTS En semble, amely
hat szí nészbôl áll, és ki sebb te le pü lé se ken ját szik el
há rom elôadást (ez 2006-ban a Ju lie kis asszony, egy
gye rek da rab és egy kor társ for mára épülô pro duk ció
volt), va la mint works ho po kat kí nál a hely be li ek nek. 

Mi vel az NTS el kö te le zett azi ránt, hogy iz gal mas
szín ház zal lás son el min den kor osz tályt, és sok féle
igényt elé gít sen ki, ezért szí nes re per to árt ala kí tott ki.
Az elôadá sok kop ro duk ci ó ban ké szül tek Skó cia kü -

lön bözô vá ro sa i nak szín há za i val vagy fesz ti vál ja i val,
több nyire a part ner épü le té ben. Színre ke rült ze nés,
szó ra koz tató gye rek- és felnôtt elôadás, fe le désbe me -
rült skót dráma, két klasszi kus (Mil lertôl A sa lemi bo -
szor ká nyok és Schil ler Stu art Má ri ája) és több, a skót
kul túr kör höz la zán kap cso lódó kor társ da rab. Az eu -
ró pai szín ház tér szín házi trend jébe il lesz ke dett egy
sé tá lós elôadás Glas gow egyik metró ál lo má sá nak kör -
nyé kén, va la mint az Edin burgh-i Nem zet közi Re pü -
lôtér egyik ter mi nál já ban elôadott pro duk ció. Vé gül
el in dult még egy kez de mé nye zés, az NTS Un mis s -
able (Ki hagy ha tat lan) nevû prog ramja, amely tur né le -
hetôsé get biz to sí tott két, szü le té sük he lyén már ki fu -
tott si ke res elôadás nak, amely más vá ro sok ban és kül -
föl dön még si kerre szá mít ha tott.

Az elsô év sta tisz ti kái sze rint az NTS negy ven négy
vá ros ban ho zott létre szín ház zal kap cso la tos ese -
ményt, kö zel szá ze zer nézôje volt, ta nu lási prog ram já -
ban har min ce zen vet tek részt, elôadá sai pe dig ti zen -
egy dí jat zse bel tek be. Kö zön ség si kert ara tott a gye rek -
re génybôl ad ap tált The Wol ves in the Walls (Far ka sok a
fa lak ban) címû ze nés da rab; az Irak ban szol gáló ez -
redrôl szóló, Ge orge Burke ver ba tim tech ni ká val (in -
ter júk alap ján) írt drá má já ból ké szült Black Watch
(Fe kete ôrjá rat); va la mint a re pülôté ren ját szódó
Roam (Kó bor lás), amely szin tén do ku men tu mok ból,
al kal ma zot tak és me ne kül tek el be szé lé sei nyo mán állt
össze, s a lé gi ki kötô at mosz fé rá ját a mai vi lág szim bó -
lu ma ként hasz nálta fel. 

Bár nem hi á nyoz nak a kri ti kus han gok sem, az NTS
jövôjét bi za ko dás lengi kö rül. Nyil ván való íté le tet
majd évek múlva le het mon dani a mû kö dési mo dell
ter mé keny sé gérôl. Min den esetre a struk túra ér de kes -
nek tûn het, ha nem is szi go rúan vett ha zai hasz ná -
latra (hi szen van fe lé pí tett Nem zeti Szín há zunk, bár a
prog ra mok te kin te té ben van mit fejlôdnie), de el kép -
zel hetô mint ki in du ló pont a ha tá ron túli ma gyar ki -
sebb sé gek re mél hetôleg nem túl tá voli po li ti kai au to -
nó mi ája ese té ben egy Er dély-köz pontú, ha tá ron túli
ma gyar nem zeti szín ház szá mára. Eset leg. Ha lenne
rá kul tu rá lis igény, po li ti kai aka rat és anyagi hát tér.
Ne fe led jük, a skót szín házi élet csak nem száz évet
várt a maga Nem zeti Szín há zára.
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Egy örök vita vázlata

Ami kor 2005 au gusz tu sá ban az ORF és az ARD
élô ben, il letve fel vé tel rôl köz ve tí tette Verdi Tra vi a tá já -
nak be mu ta tó ját a Salz burgi Ün nepi Já té kok ról,
majd nem két mil lió em ber kap csolta be ké szü lé két.
A ber lini De uts che Oper nek a maga ké te zer fé rô he -
lyé vel ezer szer, az Un ter den Lin den-i Sta at so per nek
meg ép pen ség gel 1667 íz ben kel lett volna elô ad nia a
tisz tes ség tudó utca lány meg ze né sí tett tör té ne tét,
hogy ek kora tö meg hez el jus son. A cím sze re pet Anna
Net rebko éne kelte és ját szotta új te no rista álom part -
nere, Ro lando Vil la zón és a jól be vált ba ri ton sztár,
Tho mas Hamp son ol da lán. (Lásd SZÍN HÁZ 2005.
no vem ber – A Szerk.) A tö meg nemcsak an nak le he -
tett ta núja, ho gyan sza ba dul meg az ez idô sze rint fô -
leg a né met nyelv te rü le ten a leg fel tû nôbb fô cí mek kel
ün ne pelt ope ra é ne kesnô a har sány mar ke ting ter mék
rossz hí ré tôl, hogy olyan mû vész szín von alára éne -
kelje ma gát, aki Va léry Vi o letta in terp re tá lá sá val mél -
tón csat la ko zik leg hí re sebb elô de i nek so rá hoz. 

Nem: a né zôk emel lett egy Willy Dec ker-ren de zést
is lát hat tak – és a DVD-n új ból ré sze sei le het nek az él -
mény nek. A ren de zés té vé ké pes és mo dern volt, le -
nyû  gö zött a maga újra és újra meg hök kentô, kö vet ke -
ze tes szim bo li ká já val, és még is te ret en ge dett a fô sze -
rep lôk nek. A mû höz hí ven, még is ön ál lóan je le ní tett
meg egy lát szó lag agyonnyú zott anya got, ame lyet vi lá -
go san, még sem elôre ki szá mít ha tón, ci rá da men te -
sen, in tel li gen sen bon tott ki; egy pil la natra sem vet -
kôz tette ki ma gá ból, nem tért el tôle, és még is át ha -
totta a rend kí vüli le he tô ség tu data, hogy az ope rát, ezt
a lát szó lag ré gi módi, arc cal a teg nap felé for duló mû -
vé sze tet kö zel vi heti a mai tévé fo gyasz tók hoz, vissza -
tartva ôket a táv kap csoló hasz ná la tá tól.

Ho gyan érte el min dezt Willy Dec ker?
Az idô sza lad. A ha lál ké szen lét ben áll. Az üres kör

alakú térbe há tul ról egy nô rob ban be fuk szi a vö rös
bro kát ru há ban, szét dúlt haj jal. Meg gör nyed. Li hegve
szo rítja ar cát az aj tó hoz, a szí vé hez kap, egy padra
ros kad. El há rító moz du lat tal csap a le ve gôbe, mint ha
a maga fe li dézte ki mé rá kat akarná el ker getni. És
szinte meg könnyeb bülve néz a nagy ka szás, egy ôsz
hajú öreg em ber sze mébe. Anna Net rebko je lent meg.

És vele Vi o letta. Wolf gang Guss mann nem egy si mo -
gatni való plüss kur ti zán plüss bu do ár ját ál lí totta szín -
padra, ha nem egy jel zésszerû, idôt len jég szek rényt,
amely csak olyan ma gas, hogy a vo ye u rök le néz hes se -
nek róla. Üres aréna sarló for májú pad ló val, amely
vesz élye sen lejt a zene kari árok felé. Jobbra ha tal mas
óra, össz ev issza járó mu ta tók kal. Csak a má so dik fel -
vo nás ban, a csa lóka vi déki in ter mez zó ban ra gyog nak
mû vi rá gok mint hát tér fó liák és mint dí vány te rí tôk,
va la mint a ha sonló anyag ból ké szült há zi kön tö sö kön.
A vi rá gok ké sôbb szür ké sek, majd a fel vo nás fi ná lé já -
ban vér vö rö sek lesz nek. 

Sor sát da co san el fo gadva siet majd a vé gén emelt
fô vel a ha lál elé. Anna Va léry, Vi o letta Net rebko. La
Tra vi ata – az el té ve lye dett, a mé di a ka var gás ban oda -
ve szô. Willy Dec ker tu da tos pla kát szerû ség gel tûz -
delte meg a Net rebko-iko nog rá fiát a jó kur ti zán nal
kap cso la tos kli sék kel. Az ilyen akusz ti kai-op ti kai esz -
mény rit kán vá lik va lóra. Ez nem ak ro ba ti kus cir ku szi
szám, nem mû se lyem sztár va ri eté, ha nem nagy ze -
nés szín házi mû vé szet.

Sze re lem és pénz. Willy Dec ker ezt szi gorú és na -
gyon egy szerû ké pekbe öl töz tette. Az órá ból ru lett ke -
rék lesz, a mu ta tók fel nyár sal ják Alf re dót. A ci gá nyok
báli köz já té ká ban Vi o letta tör té ne tét egy nôi ru hába
öl tö zött férfi játssza el és sza kítja meg. És a ha lál kez -
det tôl ké szen lét ben áll a te me tés hez újra meg újra ka -
mé liát dobó Gren vil dok tor me mento mori-alak já ban.
Az egy for mán öl tö zött férfi fal ká ból ke zek nyúl kál nak
Vi o letta után, An nát szem pá rok vet kôz te tik le. Ô a dí -
vá nyon fet reng, oda adja ma gát, vissza ret ten, el sza lad,
a fal nak csa pó dik – bank je gyek kel ki tö mött ma te rial
girl és ne mes lé lek neg li zsé ben. A tü dô baj, amely tôl
újra meg újra kö hö gés ben tör ki, csak kí vül álló mi vol -
tá nak me ta fo rája. Egye dül hal meg, férfi ka bátba bur -
ko lózva, ágy nél kül. El ôször az órán ku po rog, az tán a
puszta föl dön.

És az tán jön a sajtó, amely, mint min dig, most is
me gosz tott. Van, aki nek kri ti kusi ide ge ire megy a
Net rebko-hû hó, ho lott az éne ke sek idôn ként hisz té ri -
kus vo ná so kat öltô bál vá nyo zása olyan régi, mint
maga az opera. De a puszta elô íté le tek oly kor sü ketté
tesz nek. Willy Dec ker ren de zé sé nek ér té ke lése el söp -
rôen po zi tív. Dec ker be vál totta a hozzá fû zött vá ra ko -

Manuel Brug

Operarendezés ma
z opera-szín ház el múlt év ti ze dek ben be kö vet ke zett ra di ká lis áta la ku lá sá val pár hu za mo san az új 

mû vek he lyett az új ren de zé sek kel tik föl a kö zön ség ér dek lô dé sét. Az opera ját szás fel fu tása 
vi lág szerte ez zel a fo lya mat tal kap cso la tos – ki véve ná lunk. Mos tani és kö vet kezô szá ma ink ban na gyobb
te ret szen te lünk az opera-szín ház nem zet közi meg úju lá sát do ku men táló írá sok nak, ab ban a re mény ben,
hogy ez se gí teni fogja a ma gyar opera kul túra el ma ra dott sá gá nak fel szá mo lá sát. Alább Ma nuel Brug 
Opern re gis se ure he ute címû új köny vé bôl köz lünk két fe je ze tet.
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zá so kat, is mét a régi tar tal mak je len legi legp ro fibb
színre ál lí tó já nak és to vább gon do ló já nak bi zo nyult.
Nem csoda, hogy az 1950-es szü le tésû mû vészt ma -
nap ság Pá rizs tól Bé csig, Amsz ter dam tól Drez dáig az
egyik ve zetô ope ra ren de zô nek tart ják, és el hal moz zák
szer zô dé sek kel.

De ki csoda ma Vi o letta, a Tra vi ata, aki le té vedt az út -
ról? A meg vá sá rol ható sze re lem ma nap ság rég nem
szá mít bot rá nyos nak. Ho gyan él heti át a mai kö zön ség
a ha tá rát lé pést, a fi gura hal lat lan új szerû sé gét? Ho -
gyan lesz min deb bôl fe szült szín házi este, amely több,
mint ku li ná ris, és nem csu pán a szép han gok ked ve -
lôit in dítja meg? Gi u seppe Verdi elsô (és egyet len)
kor társi té májú ope rája Ale xandre Du mas re gé nyén,
A ka  mé liás höl gyön ala pul, amely vi szont Alp hon sine
Ples sis pá ri zsi kur ti zán – ma lu xus call girl nek ne vez -
nénk – élet tör té ne tére épült. Ke let ke zése ide jén az
opera, ame lyet 1853-ban mu tat tak be a ve len cei Te atro
La Fe ni cé ben bot rányt kel tett, és lát vá nyo san meg bu -
kott. Az utóbbi fô leg an nak volt be tud ható, hogy az
elsô Vi o letta, a tes tes Fanny Sal vini-Do na telli csöp pet
sem ha son lí tott egy éteri szép ségû tüdô be tegre, aki -
nek a pá ri zsi férfi vi lág a lá bá nál he ver. A bot rányt pe -
dig az sem aka dá lyozta meg, hogy az il let len tör té ne tet
a szín ház kí ván sá gára „1700 kö rül-re” dá tu moz ták
vissza, el ke rü lendô min den ha son ló sá got az ak kori vi -
szo nyok közt ural kodó ket tôs er kölccsel.

Mi hez tartsa hát ma gát a mo dern ren dezô? Elé gítse
ki a mû höz való örök hû ség baj no kait az zal, hogy a
cse lek ményt min den lo gika nél kül a ba rokkba he -
lyezi, ahol lé te zett ugyan met re szu ra lom, de a nyil vá -
nos ság ál tal fé lig-med dig el is mert kur ti zá nok an nál
ke vésbé? Mit je lent tu laj don kép pen a mû höz való hû -
ség, a Werkt reue? Ze nei te kin tet ben ma nap ság szinte
tel jes az egye tér tés. Az éne ke sek úgy ének lik a hang -
je gye ket, ahogy az a – re mél he tô leg kri ti kai – par ti tú -
ra ki a dá sok ban áll; a sza ba dos ke ze lés, de ki vált az
egyéni cif rá za tok, az ön ké nyes gé gefô-ak ro ba tika,
mind az, ami ko ráb ban ál ta lá nos szo kás volt, ma nap -

ság bûn számba megy: a kar mes te rek súlyt he lyez nek
a kor rekt par ti tú rákra, amel lett na gyon ke vés az olyan
éne kes, aki nek ké pes sé ge i bôl és fan tá zi á já ból futná
az ön ké nyes dí szí té sekre. De mit je lent a mû höz való
hû ség az ope rák cse lek mé nyé nek tol má cso lá sá ban?
Nem le het-e hû sé ges a mû höz egy ak tu a li záló fel fo -
gás, amely a mû vagy az egyik sze rep lô esz mé jét, az
adott opera lé lek tani, em beri vagy tár sa dalmi mag vát
tük rözi? Per sze fel kell tenni a kér dést, egy ál ta lán át -
ment hetô-e ez a mag a mai nézô ta pasz ta lati ho ri zont -
jába. Mit je lent pél dául nap ja ink ban a kur ti zán fo -
galma? Mennyit tár hat fel tes té bôl és lel ké bôl? Orosz
szu per mo dell nek te kint sük-e, vagy ép pen egy rég óta
sza lon ké pessé, az az talks how-ké pessé vált por nósz tár -
nak? Ha lá los be teg sé gét tart suk ta lán AIDS-nek?

Min dez me ge sett már. Vi o let tát, a play girlt szen ve -
d é lye sen sze reti, majd el ta szítja Alf redo, a pa pa razzo,
hogy az tán a fi a tal nôt a maga le rob bant la ká sán maga
alá te messe a ren ge teg bank jegy. Így tör tént ez 2004
no vem be ré ben, a le é gett Te atro La Fe nice új ra meg -
nyi tása al kal má ból, te hát a kon zer va tív Itá li á ban, ahol
ope ra ren de zé sen még min dig a dísz let foly ta tá sát és a
ri val dá nál fel so ra kozó éne kes-auto ma tá kat ér tik.
Adott eset ben Ro bert Car sen volt a ren dezô. Majd nem
ez zel egy idô ben, 2002-ben Bus se tó nak, Verdi szü lô -
vá ro sá nak szín há zacs ká já ban Franco Zef fi relli vitte
színre min den pom pá ban dús káló, jel me zek kel és
pár nák kal in ten zí ven kis ta fí ro zott min ta e lô a dá sá nak
re du kált vál to za tát; az ere deti Ná poly tól New Yor kig

1. Willy Decker 2005-ös salzburgi Traviata-rendezése
2. Anna Netrebko mint Violetta a Traviatában
3. Rolando Villazón, a Traviata Alfredója
Klaus Lefebvre felvételei
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min den ütt lát ható volt, és nosz tal gi kus szép ségû
mozi fil men is rög zí tet ték. Vi o letta el süllyedt a csipke -
köl te mé nyek ben, és üveg házi fa lak mö gött tûnt el
mint eg zo ti kus, de ár tal mat lan vi rág az opera il la tos
kert jé ben.

Egész más ként raj zolja meg az ál lí tó lag he lyes út ról
le té vedô cím sze rep lôt Ca lixto Bi e ito, ez idô sze rint a
ne he zen ne vel hetô ren de zôk csa pa tá nak leg ko mi -
szabb su hanca. E ka to li kus, je zsu i ták nál ne vel ke dett
ka ta lán Vi o let tája 2003-ban pil lan totta meg a han no -
veri opera szín pad nap vi lá gát, és alig le he tett rá is -
merni. Te resa Or lowsky lett be lôle, aki a nyolc va nas
évek ben egy, a por nó ban új sze rû nek szá mító sze rep -
mo del lel kel tett fel tû nést: ô volt a meg vá sá rol ható nô,
aki min dent meg mu tat, de sem mit sem ad oda, és
me gôrzi szu ve re ni tá sát. Verdi lé lek bôl ének lô kur ti -
zán já val el len tét ben az Or lowsky-féle mûvi fi gura, a
„Foxy Lady” még az ügy fe lek kel való testi kon tak tust
is ke rüli. A ke rek ágyat vi de o ka me rák fi gye lik. Itt áll
ô, Verdi Foxy Ladyje, munka fû zô ben és ha ris nya kö tô -
ben, a vi deó kép er nyô jén vagy a tánc rúd nál. A szex
mint üz let és mint az ösz tö nök le ve ze tôje; min den
ren de zett, min den ki szá mí tott. Alig ha ta gad ható,
hogy Bi e ito nem sa ját rö gesz méit akarta meg ren -
dezni, ha nem va lós ten den ciák jó zan tük rö zé sére tö -
re ke dett.

A tisz tes ség te len utca lány
már csu pán le he let nyi ro -
kon szen vet érez a meg ha -
tóan naiv Alf redo iránt, aki
eb ben a kör nye zet ben ide gen
test ként töri ma gát a fit nesz -
gé pe ken. Még mi e lôtt az apja
ezút tal nem csak sza vak kal,
ha nem a tergo is meg erô sza -
kolná Vi o let tát, az már is
rá unt a fi a ta lem berre. Tü dô -
baj ban való el ha lá lo zá sát csak
Alf redo szá mára ren dezi
meg, mi e lôtt a maga ke reste
pénz zel olajra lépne. Szö ké -
sé ben vele tart lesz bi kus ba -
rát nôje, Flora is, aki az ápo -
lónô An ni nát is ala kítja. Így
haj lít gatja, így ra di ka li zálja
Ver dit Ca lixto Bi e ito – de ezt
te het sé ge sen, el lent mon dás -
ra in ge relve te szi.

Va jon ezt vár juk-e egy elô -
adás tól? Hogy akár a mû höz
való hû ség ro vá sára is gon dol  -
ko dásra kész tes sen? A ka ta -
lán tól fô leg Ang li á ban ir tóz -
nak, ami óta az Eng lish Na-
ti o nal Ope rá ban 2001-ben
egy szex kó ros Don Gi o van nit
ren  de zett, majd 2002-ben
egy olyan Az álar cos bált,
amely nek az ele jén az össze -
es kü vôk egy klo ze tok ból álló
ring  lis pí len fo rog tak. Az ope  -
rai pom pá hoz még min dig

ra gasz kodó an go lok sze mé ben ez „eu rot rash”; és eb -
ben egye tér te nek az ame ri ka i ak kal. Az eu ró pai ren de -
zôk köl dök nézô da rab rom bo lók, a rút esz té ti ká já nak
hó doló de konst ruk ti vis ták, szak mai tu dás nél küli,
csak is ön ma gu kat szce ní rozó ego má ni á sok. Sok né -
met ren dezô tu da to san fe sze gette és fe sze geti az el fo -
gad ha tó ság ha tá rait. Többé nem érik be a ren del ke -
zés re álló lib ret tók kal, ha nem ér tel mezni, tö mö rí teni,
hang sú lyozni akar nak. Ma már azon ban ennyi vel sem
érik be. Rég óta sza ba don bán nak a hang je gyek kel is,
rö vi dí te nek, át he lyez nek, meg sza kí ta nak. De mi vel im  -
már a par ti tú rák fo rog nak vesz ély ben, még a ren de zôi
szín ház leg fel vi lá go sul tabb, leg li be rá li sabb fo gyasz tói
is el ju tot tak a tû rés ha tár hoz.

Ha ezek a ten den ciák kü lö nö sen a né met ze nés
szín házra jel lem zôek, an nak kü lön bözô okai van nak.
Az ope rá nak nem csak Né met or szág ban kell szen zá -
ciók és bot rá nyok kel té sé vel ver sen ge nie a fô cí me kért,
hogy az egyre han go sabb, egyre fül sér tôbb mé di a  per -
gô tûz ben egy ál ta lán meg hall ják, és te te mes szub ven -
ci ó ját még tár sa dalmi kon szen zusra ké pe sen meg -
kap hassa. A vi lág többi ré szén elsô sor ban a sztá ré ne -
ke sen vagy a sztár kar mes te ren, a min den este újon -
nan fel ve ze tett ritka nagy va don mú lik a kassza si ker.
Né met or szág ban a ren de zés ural ko dik. Pav lovi ref lex -
ként mû kö dik, amellyel meg in dul a nyil vá nos ság ban

FENT: Alfredo mint
paparazzo a Teatro
la Fenice Robert
Carsen rendezte
2004-es Traviata-
elôadásában 

JOBBRA: A Calixto
Bieito rendezte
2003-as hannoveri
Traviata
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a nyál kép zô dés. A sztá ro kat er re felé túl ké sôn ké rik
fel, más kor pe dig nem is óhaj ta nak ef féle ren de zôi
ka lan dokba bo csát kozni. Gyak ran elô for dul az is, hogy
a  sztá rok egy sze rûen túl sokba ke rül né nek az idô  köz -
ben fo gyó kú rára fo gott opera üzem nek.

To vábbi ok ként ne vez het jük meg az áta la ku ló ban
lé vô né met re per to ár rend szert, amely a dara bo kat,
min de nek elôtt az öt ven leg ked vel tebb ope rá ból álló
törzs re per to árt mind in kább ki szi po lyozza és el hasz -
nálja. Ho gyan le gyünk még min dig ere de tiek, ho gyan
me sél jünk el va lami újat, fe dez zünk fel va lami is me -
ret lent anél kül, hogy a mû vet meg cson kí ta nánk? Hi -
szen a meg vi lá go so dás, az újí tás igé nye el mé le ti leg
leg alább még min dig adva van, és a szó ró la pon fel so -
rol tak kö zül a ren dezô az a sze mély, aki nek ezt az
igényt újra meg újra ki kell elé gí te nie, hogy ez zel
szin te auto ma ti ku san ugor jon fe jest a mû höz való hû -
ség és az újjá ér tel me zés közti konf lik tusba. El végre a
többi részt vevô többé-ke vésbé csak el is métli, amit a
hang je gyei elô ír nak.      

Tu laj don kép pen mi ért áll elô oly sok szor az a pa ra -
dox hely zet, hogy va la mely mû ra di ká lis át ér tel me zé -
sét ere deti szán dé kai el leni áru lás ként fog juk fel, ho l -
ott az olyan elô adás, amely e szán dé ko kat szi go rúan
kö vetné, az ég vi lá gon sem mit sem mon dana ne künk?
Az ok alig ha nem ott rej tôz het, hogy az adott mû rôl él
ben nünk bi zo nyos el kép ze lés, amely a két kon cep ció
egyi ké vel sem azo nos. Ta lán eh hez kel lene kap cso -
lód nia a ren de zô nek? Ah hoz, amit mi ma gunk, amit
a kö zön ség tag jai sze ret né nek? De tu laj don kép pen
mit vá runk a Tra vi a tától? Me lyik ré sze ke rült bele a
kol lek tív em lé ke zetbe, mi az, amire rá is me rünk? Ta lán
az elsô fel vo nás min den olasz sza bad téri es tén el bô -
gött, piz za rek lámmá zül lött bor da lára vagy a „Sempre
li bera” kez detû fel vo ná száró bra vú rá ri ára, amely min -
den ko lo ra túr szop rán kí ván ság hang ver se nyén bom -
ba si kert arat? Eset leg a vo kál fe ti sisz ták szá mára a Tra -
vi a tát a szá mos Cal las-fel vé tel je lenti, me lye ken az
éne kesnô Tosca és Norma mel lett élete har ma dik nagy
sze re pére lelt? A Tra vi ata mint vo ká lis mú ze umi tárgy?
Né me lyek sze mé ben a Tra vi ata ép pen ség gel a kar -
mes ter sze mé lyé ben tel je sül ki. Róla a Net rebko-féle
Salz burg ban pél dául alig volt szó. Nem úgy, mint a
nyolc va nas évek kö ze pén Mün chen ben, ami kor ott
Car los Kle i ber há rom le gen dás elô adást ve zé nyelt. Is -
mét má sok nak a Tra vi ata csu pán csak a Pretty Wo man.
Ami kor Ju lia Ro berts mint holly wo odi jár da pil langó a
Be verly Wils hire Ho tel ben köt ki ál mai hô sé nél, hogy
az tán Ri chard Gere elv igye az Ope rába, igen, jól sej -
tik, a Tra vi a tához, és a mo zi kurva könnye ket ont son
az ope rai kurva sor sán. Me lyik te hát az igazi, a va lódi
Tra vi ata? El kép ze lése min den ki nek van, vá la szolni
senki sem tud. Ver di nél már nem ér dek lôd he tünk.
A sors még is úgy hozza, hogy a mû mint vi zu á lis-
akusz ti kus fan tá zia elôtt újra meg újra fel men jen a
füg göny.

Így for du lunk a kér dés sel a ren de zô höz: tu dá sá val,
fan tá zi á já val, aka ra tá val és ké pes sé ge i vel neki kell a
da ra bot újra meg újra meg te rem te nie, konk re ti zál nia;
az ô dolga, hogy el kép ze lé se ink nek – re mél he tô leg el -
fo gad ható – for mát ad jon. Csüg ge det le nül. Min den
egyes új be mu ta tón. Ki ô? Mit csi nál? Mi lyen ha tás -

fok kal? A ren de zés hez, az in terp re tá ci ó hoz már nin -
cse nek kö te lezô ér vé nyû elô ké pek. Bármi meg tör tén -
het, de elé ge dett em ber alig van. Im már maga a mû
sem érint he tet len. Mi hez tart suk hát ma gun kat egy
olyan kor ban, mely ben az opera, ha tá ro zot tab ban,
mint ed dig bár mi kor, a próba padra ke rült – úgy is
mint kre a tív és nem csu pán rep ro duk tív mû vé szet,
avagy mint eli tista mû faj, amely ren ge teg pénzt
emészt fel, so kak szá mára azon ban már nem olyan
szük sé ges, mint ré geb ben?

Az aláb bi ak ban ez zel fog lal ko zunk majd. De nem -
csak a ke vés vá lo ga tott, gyak ran ra di ká lis, de a vi lág
ope ra kul tu szát nem fel tét le nül rep re zen táló kép vi se -
lôje pél dá ján. Más is lé te zik, mint a né met ren de zôi
szín ház, amely egy ideje a ki fá ra dás egy ér telmû tü ne -
teit mu tatja. A glo bá lis opera vi lág szí ne sebb; egya ránt
mû köd nek benne dísz let ter ve zôk és di let tán sok, kez -
dôk és be vált idôs mes te rek, zse ni á lis kü lön cök és
örök ru ti niék, ki bé kítô és pro vo káló egyé ni sé gek. Ró -
luk szól nak az el kö vet ke zôk. Az a cé lunk, hogy mun -
ká juk kal jel le mez zük, vá lo ga tott elô adá sa i kon át mu -
tas suk be és ér té kel jük ôket – hogy az tán min den
opera ba rát meg hozza a maga íté le tét.

A ren de zôi szín ház fel emel ke dése

Mi a ren de zés? Vol ta kép pen szük ség van-e rá? Ko -
ráb ban egy ál ta lán nem volt. Ak ko ri ban még egy volt a
zene da rab és az elô adás. A köz vet le nül érin tet tek se -
gí tet ték vi lágra, ad tak rá a hang zás beli mellé szín padi
ru hát. Itt ge ne zis volt min den. A zene szer zôk, az
imp resszá riók és min de nek elôtt az éne ke sek szab tak
tör vényt. A szín pa don iga zá ból az utób biak ural kod -
tak. Kez det ben a szesz élyes, ko ruk szu persz tár ja i ként
meg vá sá rolt he rél tek, akik a kom po nista tisz te let dí já -
nak a sok szo ro sát kap ták, ké sôbb a nem ke vésbé hisz -
té ri kus pri ma don nák, vé gül pe dig a ma gas C felé im -
már nem fej han gon, ha nem voix mixte se gít sé gé vel
ka pasz kodó te no ris ták. A mezzo mint le ad ing lady
csu pán a leg újabb Ma rilyn Horne- és Ce ci lia Bar toli-
kor szak vív má nya.

Szi gorú sab lo nok ír ták elô, hogy a vo ká lis rang sor
alap ján ki hány áriát kap fel vo ná son ként az opera se -
ri ában. Ha az új bra vúr szá mok nem íz let tek, úgy a
sztá rok a ma guk kal ho zott hang jegy kof fer bôl rég be -
vált ári á kat szed tek elô (akár más kom po nis ták tól is).
A ba rokk opera üzem nem is mert re per to árt, a mû so -
ron csak új don sá gok sze re pel tek. Ami nem ara tott si -
kert, posta for dul tá val el tûnt a zene tör té net po rá ban,
ahová, épp csak va la mi vel ké sôbb, a si ker da ra bok is
kö vet ték. Az „ere de ti ség” fo gal mát az ak ko riak egé -
szen más ként ér tel mez ték. Semmi nem szá mí tott
szent nek vagy le zárt nak. Be vált, sôt köz ked velt lib ret -
tó kat töb ben is meg ze né sí tet tek, gya kori volt, hogy
egy-egy mû vön több zene szerzô is dol go zott. A hang -
adók sa ját ré gebbi ope rá ik ból köl csö nöz tek, át ír tak,
át iga zí tot tak, va ri ál tak, má sol tak. Az új éne ke sek szá -
mára azok tu dá sá nak és íz lé sé nek függ vé nyé ben ári á -
kat kom po nál tak újjá, cse rél tek fel vagy húz tak ki.

Az ope rá nak szó ra koz tat nia kel lett; kü lö nö sebb
gond dal sen ki nek sem néz tek a kör mére. A bo nyo lult
cse lek mé nye ket kö vetni sen ki nek sem volt tü relme.
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A szín ház lá to ga tás szó ra ko zás, önér vé nye sí tés, az
ural kodó elôtti tisz tel gés volt. Osz tat lan fi gyel met
csak a bra vú rá riák él vez tek. Sen kit sem ér de kelt, ki
gon dos ko dik róla, hogy az éne ke sek kellô idô ben lép -
je nek szín padra. Ezt a fel ada tot ép púgy meg old hat ták
ma guk az éne ke sek, mint az ér de kelt zene szer zôk,
ko re og rá fu sok, dísz let ter ve zôk (akik több nyire épí té -
szek vagy fes tôk vol tak) – egy szó val bárki, aki nek
kedve volt hozzá. Ép pily ke véssé za varta a né zô ket a
ru tin vagy a pa te ti kusra má zolt, szte re o tí pi ák ban ki -
me rülô gesz tus kész let is; hi szen a jel szó soha nem a
hi te les ség volt, ha nem a külsô ra gyo gás, a kö zön ség
le nyû gö zése. Az in nen-on nan össze ka part dísz le te -
ket-jel me ze ket ép púgy a vé let lenre bíz ták, mint a
szín padi moz gást. A dísz le tek és jel me zek a kész let -
bôl ke rül tek elô. Örö kö sen is mét lôd tek a stan dard
szín he lyek: temp lom, sza bad táj, ten geri lát kép, bör -
tön, gaz dag te rem, sze gény kunyhó. A ru hák, ha nem
az egész sze zonra szer zôd te tett éne ke sek nek kel lett
gon dos kod niuk ró luk, a szok vá nyos ókori, mi to ló giai,

ke leti és nyu gati tí pu -
sok nak fe lel tek meg.   

Min dez a XIX. szá -
zad ban sem volt más-
képp. A nö vek vô ke -
res let fo lyo má nya ként
erre sza ko so dott cé -
gek szál lí tot ták mind
több opera ház nak a
fes tôk fu tó sza lag já ról le ke rült szín pad kép min tá kat;
ha egy mo dellt va la hol el fo gad tak, a töb biek min den
gát lás nél kül le má sol ták. A tör té nel mi ség és a stí lus
fo galma mind a szín ház ban, mind az ope rá ban csak
az után ho no so dott meg, hogy a XIX. szá zad má so dik
fe lé ben a szín ház ra jongó II. György me i nin geni her -
ceg (1826–1914) tü rin giai tár su lata tör té nelmi hû ségû,
egy sé ge sen meg ter ve zett elô adá sok kal járta a vi lá got.
És mi nél gyak rab ban újí tot tak fel ré gebbi mû ve ket is,
mi nél in kább ki a la kult egy rend sze re sen mû sorra
tûz hetô, kész da ra bok ból álló re per toár, és mi nél tu -

da to sab ban élte meg az opera a maga tör -
té ne ti sé gét, im már nem csak elôre-, ha nem
vissza is te kintve, an nál szük sé ge sebbé
vált egy szín padi össze han goló sze mé lye. 

A hely zet el ôször csak szak mai já ra tos -
sá got kí vánt: já ték mes tert, aki meg ha tá -
rozza a szi tu á ci ó kat, meg ter vezi a be jö ve -
te le ket-ki me ne te le ket, hogy az tán min dezt
a min den kori sze rep lôk tölt sék ki a ma guk
sze mé lyi sé gé vel. Alá ren delt munka kör
volt ez; több nyire idôs éne ke sek vagy ze né -
szek vál lal koz tak rá, akik csak rit kán ka -
pasz  kod tak fel a szó ró la pokra. A fel adat
azon ban las san ként mind in kább in terp re -
tá ci óvá ala kult. El végre az opera ház volt

BALRA: A Nixon Kínában címû
John Adams-opera a houstoni
Nagyopera elôadásában

JOBBRA: A Nixon Kínában 
a frankfurti Opera 1992-es,
Peter Sellars rendezte
elôadásában

John Adams: Klinghoffer halála 
(1997, Nürnberg, rendezô: Peter Sellars)
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a nagy, a hang adó tár sas ág ta lál ko zó he lye, és a pol gári
élet egyik köz pont ja ként mû kö dött. 

A XX. szá zad ele jéig az új don sá gok mel lett szé les
re per toár ala kult ki a ré gebbi mû vek bôl, és ki bon ta ko -
zott az a ten den cia, hogy az is mert dara bo kat im már
újra meg újra más fel fo gás ban, új meg vi lá gí tás ban,
to vább gon dolt vál to zat ban ad ják elô. Ez a fo lya mat
ele inte fô leg az op ti kára kor lá to zó dott. A for ra da lom
utáni Orosz or szág ban Vsze vo lod Me jer hold (1874–
1940) ter jesz tette ki a nagy vál tást a szín házra is:
a szín há zat újí totta meg a konst ruk ti viz mus szel le -
mé ben a maga bi o me cha ni kai moz gás rend sze ré vel.
A hú szas évek vé gén a ber lini Krol lo per ben – a Sta at s -
o per Otto Klem pe rer ve zette kí sér leti szín pa dán –
elsô sor ban a dísz let ter ve zôk for gat ták fel a be gya ko -
rolt lá tás mó dot a ma guk ki ne ti kus, exp ressz ív, min -
den kor an ti na tu ra lista esz kö ze i vel. Az elô adá sok per -
sze – el te kintve Jür gen Feh ling 1929-es A bolygó hol -
landi-ren de zé sé tôl, amely hez Ewald Dül berg ter ve zett
az új tár gyi la gos ság szel le mé ben fo gant dísz le tet –
gyak ran ré gi e seb bek vol tak, és erô seb ben kö tôd tek a
ha gyo má nyok hoz, mint a ra di ká li san ki a la kí tott szín -
pad. „Az opera ha lott”, ír ták már ak kor is, hogy sür -
ges sék az in du lást az új par tok felé. „Se hol nem égünk
pon to sab ban” – adta ki Ernst Bloch a jel szót eh hez a
kí sér let hez, amely a ná cik ha ta lo mát vé te lé vel egyik
pil la nat ról a má sikra meg sza kadt.

Bay re uth ban vi szont, a né met ze nei élet e Wal hal lá -
já ban és egy szers mind a nem min dig il lem tudó szél -
sô job bol dali ide o ló gu sok ta lál ko zó he lyén, mint egy
bura alatt, rab szol ga módra kö vet ték az 1883-ban el -
hunyt mes ter minta köny veit és még in kább az ad dig
is, to vábbra is élet ben lé vô mes terné, Co sima nagy -
asszony uta sí tá sait; me nye, Wi nif red Wag ner a har -
min cas évek ele jén csak nagy üggyel-baj jal vitte ke -
resz tül, hogy egy ifjú vad em ber, Emil Pre e to rius leg -
alább át me ne ti leg lom ta la nítsa a Par si fal szín pa dát.
Ám a szín ház te o re ti kus Adolphe Ap pia és Ed ward
Gor don Craig a ma guk abszt rakt emel vény tá ja i val, va -
la mint Bécs ben Alf red Rol ler vé gül még is csak is ko lát
te rem tet tek. Rol ler pél dául Szín házi re form címû cik -
ké ben azt kö ve telte, hogy a szín padi tör té né sek je lent -
se nek va la mit, és „ne csak úgy te gye nek, mint ha…” –
a gya kor lat azon ban nemigen szív lelte meg sza vait.
A ren de zés ter mé sze te sen ak ko ri ban is a lib ret tó ban
többé-ke vésbé fel lel hetô szín padi uta sí tá sok na tu ra -
lisz ti kus, pszi cho ló gi a i lag vajmi ke véssé alá tá masz -
tott ki vi te le zé sé ben me rült ki; ahol pe dig ilyen uta sí -
tá sok nem vol tak, ott prag ma ti kus kö vet kez te té sek hez
ju tot tak el, nem is tö re kedve ere de ti ségre. A ren de zés
nem nôtt túl a ki szol gáló funk ción, a maga alá ren delt
sze re pén. A gesz ti kus áb rá zo lás te rén min den ki te -
hette, amit akart és amit tu dott. Tí pu so kat akar tak
meg min tázni; a ze né vel való igazi eggyé for rás, a meg  -
ha tá ro zott szán dé kok tól ve zé relt, pon to san üte me zett
re a gá lá sok sen kit sem ér de kel tek. 

Az ope ra ren de zés nek a má so dik vi lág há bo rút kö -
vetô fej lô dése a leg szo ro sab ban össze függ az opera
mint kor társ mû al ko tás fej lô dé sé vel. A má so dik vi lág -
há bo rúig – hogy egy kö rül be lüli idô ha tárt je löl jünk
meg – az opera ele ven, elôre nézô mû vé szet volt. Ké -
sôbb ugyan to vábbra is szü let tek ope rák, de a kom po -

nis ták már nem ben nük lát ták a leg ma ga sabb rendû,
min den kö rül mé nyek kö zött meg cél zandó mû fajt. Az
új ze né nek eli tista fül ke mû vé szetté való áta la ku lása
pe dig be te tôzte a fo lya ma tot, amely nek ke re té ben a
kor társ ope rát szá mûz ték a kul tu rá lis élet köz pont já ból.  

A két utolsó vi lág szerte ját szott, nép szerû opera Ri -
chard Stra uss A ró zsa lo vagja (1911) és Puc cini Tu ran -
dotja – ez utóbbi egy szers mind az olasz opera hattyú -
dala. A sajtó, no meg a re nomé ked vé ért to vábbra is
köt nek szer zô dé se ket ôs be mu ta tókra, de a zene szer -
zôk munka fel té te lei gyö ke re sen meg vál toz tak. Ha,
mond juk, a XVIII. szá zad ban egy ope rá hoz két hét tôl
há rom hó na pig ter jedô idôre volt szük ség, és többé-
ke vésbé biz tos nye re ség gel le he tett szá molni – ma -
nap ság ál ta lá ban töb bé ves ro bot ról van szó, és hír -
névre, si kerre alig van re mény. A szín ház szem pont -
já ból pe dig a költ sé gek össze sem ha son lít ha tók az
anyagi ha szon nal. Az üze me lés a szub ven ció in fú zi ó -
ján csüng, ám egy mind teg na pibb ízû avant gárd fo ga -
lom tól ve zér elve to vábbra is párt fo golja a zene szer zô -
ket, akik gya korta füg get le ní tik ma gu kat a kö zön ség
hal lá sá tól. És a még bi zo nyos fo kig nép szerû, több -
nyire az an gol szász tér ség bôl szár mazó kor tár sak,
mint John Adams, aki a Ni xon Kí ná ban-nal (1987), a
Kling hof fer ha lá lá val (1991), le gu tóbb pe dig a Doc tor
Ato mickal (2005) ak tu á lis, CNN-ope rák ként rá tuk -
mált na pi hír-té mák hoz nyúlt, és eze ket ko moly tu dás -
sal dol gozta fel, a né met szín pa do kon ritka ven dé gek.
És ami sok kal fon to sabb: ôs be mu ta tót min den ki sze -
retne, után ját szásra alig van vál lal kozó.

Ben ja min Brit ten és Leos Janáček az utóbbi év ti ze -
dek ben kor lát la nul épül tek be a re per to árba, és nagy
igye ke zet össz pon to sul a hú szas évek zene szer zô ire,
így Schre kerre, Zem linskyre, Korn goldra is; az opera
ré gebbi for mái pe dig soha nem sej tett re ne szán szu -
kat élik. Kép zet tebb, a múlt tech ni káit és ok tató tar tal -
mait ke vésbé dog ma ti ku san ke zelô éne ke sek is mét já -
ra to sab bak a dí szí té sek ág aza tá ban, és le he tôvé tet ték,
hogy a so káig csak meg mo soly gott bel canto opera
iránt új ér dek lô dés tá mad jon. A ba rokk ope rá nak val ó  -
sá gos bo omja van, mi vel co mic strip-szerû cse lek mé -
nye i vel, a bel éjük szôtt, de nem kö te lezô ér vé nyû da
capo ári a min ták kal re me kül ki szol gálja nap ja ink el-el -
ka lan dozó lá tás mód ját. Par ti tú rái, akár a lo unge zene,
mini ma lis tá nak, már-már me di ta tív nak tet sze nek, a
kont ra te no rok hang ját pe dig jól is mer jük a pop zene
fal zett-éne ke se i tôl. 

Az új don sá gok élén kul ti vál juk mint hi te les kor tár -
sa kat a mi sa ját Hans Wer ner Hen zén ket és Ari bert
Re i man nun kat is; elô adás szá maik könnyen át te kint -
he tôk, de azért száz nál több fi zetô nézô ül be rá juk.
Meg old juk, hogy a ri deg Hel mut La chen mann sa já tos
füg gô sé get ki váltó za jo pe rá ját, A gyufa árus lányt leg -
alább eventté pum pál juk fel, akár csak Lu igi Nono ezo -
te ri kus, ho má lyos tér beli ze ne ként to va li begô, ne künk
oly ked ves és min den szem pont ból drága Pro me te óját.
Csu pán Karl he inz Stock ha u sen ijesz tôen me ga lo mán,
ma gá tól ér te tô dôen hét ré szes Fény-cik lu sá hoz, a va la -
ha szer zett leg hosszabb ope rá hoz nem ta lál tunk még
meg fe lelô he lyet és kellô anya gi a kat, hogy egy szer a
maga tel jes sé gé ben is színre ke rül hes sen.

Mi a latt azon ban a kor társi szín pad pa no rá mája vi -
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ru lóbb, mint va laha, az árak emel ked nek, és a gla mo ur
meg ál lít ha tat lan, a kor társi opera li ge té ben csu pán az
iga zak egy kis cso portja bo lyong, amely jó for mán
min dent meg tap sol, ami ma gát mo dern nek és elôre -
né zô nek hi szi, és a né met kri ti ku sok kaszt já nak is
ked vére van. Az utóbbi 1968 óta és leg alább 2000-ig
az összes kulcs po zí ciót el fog lalta, és szí vó san vé del -
mezte a maga ér tel me zési mo no pó li u mát, amely nek
ré vén min dent szá mû zött, amire a szé le sebb kö zön -
ség ré te gek ki szol gá lá sá nak gya núja ve tült, és nem fe -
lelt meg egy eli tista, rég ela vult avant gárd fo ga lom nak.
Nem csoda, ha az új mû vek telt há zat ma nap ság csak
az ôs be mu tató pre mi er jén von za nak, és a to váb bi ak -
ban sen kit sem tud nak a szín házba csá bí tani.

Mi ért idô zünk ily hosszan an nál a mo dern ség nél,
amely már rég óta a múlt bi ro dal mába tar to zik? Nos,
azért, mert ku dar cá nak pil la na tá ban szü le tett meg a
ren de zés. Ha az al ko tók már sen ki hez nem jut nak el,
mun ká hoz kell lát niuk a tol má csok nak és köz ve tí tôk -
nek, akik az újra meg újra fel fô zött ré git, vagy is a re -
per toár mag vát is mét le ta po gat ják, újjá öl töz te tik,
áram vo na la sít ják, kor társi íz lés sze rint ki de ko rál ják,
rej tett tar tal ma kat hoz nak nap fényre. 

Min den régi opera le zárt mû al ko tás, jól le het es té rôl
es tére újjá szü le tik, mert a par ti túra hang je gye i bôl kell
meg szülni. A par ti túra azon ban – egyel ôre még – bi -
zo nyos fo kig szent és sért he tet len. Csak ami a hang -
je gyek közt van, az op ti kai, a lo gi kai, az újra me sél -
hetô, va la mi kép pen meg fog ható ele me ket le het ide-
oda for gatni és csa varni, nem pe dig a zene cso dá ját és
még ke vésbé az em beri ének bûv ha tá sát – egyi két a
ke vés rí tus nak, amely ki áb rán dult, szél sô sé ge sen fel -
vi lá go sult tár sa dal munk ban még meg ma radt, és a sö -
tét né zô té ren ülô in di vi du u mok tarka so ka sá gát csen -
de sen, meg ren dül ten egye síti egy lé leg zet ben, ugyan -
azon kö zös él mény ben.           

Csak az opera mint idô szerû mû al ko tás je len tés -
vesz tése, his to ri zá ló dása, be vált esz kö zök höz való tar -
talmi vissza té rése tette szük sé gessé, hogy az akusz ti -
kai és op ti kai fo lya ma tok mellé az in terp re tá ci ó nak
egy har ma dik síkja tár sul jon. A jól la kott ság unalma
kü lö nö sen a né met opera szín pa do kon áradt el, ahol a
szín há zak és da ra bok vi szony la gos bô sége kö vet kez -
té ben az elô adá sok örö kös egy forma sága fel tû nôbb
volt, mint má sutt. Már a há ború után fel lépô nem ze -
dék is a maga abszt rakt, üres, jel zésszerû szín pa dá val
pró bált el ha tá ro lódni at tól a do hos, szi go rúan na tu ra -
lista mû vé szeti fel fo gás tól, ame lyet a nem ze ti szo ci a -
lista kul túr po li tika tá mo ga tott, és amely ben a XIX.
szá zad újabb, ké sei vi rág zást ért meg. Az után zás
mind járt gya nút kel tett.

Ké sôbb, mi u tán a ta lá rok ról le ráz ták az évez re des
port, a hat van nyol ca sok meg ro ha moz ták a papa kul -
tu rá lis temp lo mait, és ott tár sa da lomk ri ti ka i lag ér tel -
mez hetô, min den ízük ben mûvi je lek szem an ti kai el -
do rá dó já val ta lál koz tak. Lé te zett per sze a vég képp soha
el nem tün te tett plüss is, de vol tak mini ma li zált (és
köz ben gyak ran mo nu men ta li zált) ér tel me zési mó -
dok is, ame lyek a ma guk nem rit kán pa te ti kus jel rend -
sze ré vel végsô so ron me gint csak ódi va tú nak tûn tek.
Az opera messze tá vo lo dott a való élet tôl, és olyan ját -

szó térré vált, ahová jó né hány utat té vesz tett szín házi
ren dezô is be fész kelte ma gát. Meg akar ták szün tetni
a ne gye dik fa lat; együtt gon dol kodó, ön álló vé le ményt
for máló né zôt akar tak, aki ké pes meg fej teni az egyre
bo nyo lul tabb jel rend szert, de a maga sa já tos lét vi lá gát
a szín pa don is fel is meri.

A má so dik vi lág há ború óta ter mé sze te sen nem csak
az opera vál to zott meg, ha nem a vi lág is, és vele azok
a gazda sági és tár sa dalmi fel té te lek, ame lyek kö zött
az opera-elô adá so kat lét re hoz zák. Kü lö nö sen igaz ez
Né met or szágra. Itt leg alább tíz év óta vesz ély ben fo -
rog az a pá rat lan szín házi rend szer, ame lyet a tör té -
nel mi leg meg ha tá ro zott kis ál lami lét nek kö szön he -
tünk, és ame lyet Antje Voll mer, a Bun des tag egy kori
al el nöke az UNESCO vé delme alá sze re tett volna he -
lyezni. Mi u tán két vi lág há ború, for ra dal mak és el térô
po li ti kai rend sze rek köz epette is si ke rült át men teni,
az újra egye sí tés után az egész épü let je len tôs mér ték -
ben mál la dozni kez dett.

Hi á nyoz nak már a pénz ügyi esz kö zök; emel lett az
elô adó-mû vé sze tek nek lo pa kodó je len tés vesz tést kell
el köny vel niük, s az ügy fe lek meg vál to zott és szer te -
á gazó fo gyasz tói maga tar tá sá val szem ben kell helyt
áll niuk. Az igaz nak, a jó nak és a szép nek már alig van
más he lyi ér téke, mint egy ét termi ki ruc ca nás nak, egy
ba ráti ta lál ko zás nak, a fit nesz te rem, a pop kon cert
vagy a mozi lá to ga tá sá nak. Egy ope rai este már nem
nö veli auto ma ti ku san a tár sa dalmi presz tízst, a szín -
ház már nem szá mít fel tét le nül a kö zös ség kom mu -
ni ká ciós köz pont já nak. Te te jébe az au di o vi zu á lis mé -
di u mok is emel ték a mér cét. Már nem min den ki elég -
szik meg a he lyi vá rosi szín ház szín von alá val. 

A szín há zak nak te hát, hogy von zóak ma rad ja nak,
mind in kább drága even tek kel és nagy sztá rok kal kell
be csá bí ta niuk a né zô ket. Ez azon ban, ha nincs rá
pénz, nem könnyû. Az it teni opera há zak már nem
en ged he tik meg ma guk nak az egyre ke ve sebb vi lág-
sz tár meg hí vá sát, és a ne ves kar mes te rek is mind rit -
káb ban vál lal ják a fô ze ne i gaz gató pénz ügyi kor lá to zá -
sok kal meg ne he zí tett, há lát lan fel ada tát. Mi vel a vi lág
nagy, egye te mes há za i hoz  ké pest a né met szín há zak
több nyire va la me lyes ké sés sel kez dik ta nul má nyozni
mû sor nap tá ra i kat, a leg ke re set tebb éne ke se ket ad -
digra már rég le kö töt ték. Az ér zé kel he tôen hosszabb
pró ba i dô ért sem ra jong min den éne kes. Ugya nez vo -
nat ko zik a hí res kar mes te rekre is, akik gyak ran nem
kí ván nak dol gozni a re per to ár rend szer for gó já ban
egy mást váltó zene kari ta gok kal, hi szen a fesz ti vá lok
és a sta gi one-szín há zak rá ka pat ták ôket, hogy ne csak
a szín pa don, de a zene kari árok ban is ugya na zok a
sze rep lôk áll ja nak ren del ke zé sükre.

Vál to zó ban van az opera há zak mû sor szer ke zete is.
Lo pa kodva ki ü re se dett a hellyel-köz zel már jócs kán
el fá radt és eb ben a for má já ban csak a né met opera há -
zak ban lé tezô re per to ár rend szer, amely sze zo non -
ként negy ven-öt ven, rész ben több év ti ze des elô adást
húz elô a kész let bôl, s eze ket kö ríti nyolc be mu ta tó -
val, ügye sen ele gyítve a nép sze rût és a klasszi kust a
rit ka sá gok kal és új don sá gok kal. Ez a rend szer, amely
va laha rend kí vüli vál to za tos sá got biz to sí tott, egy szers -
mind ve gyes költ ség ve té sen is ala pult: a nép sze rût le -
nebb elô adá so kat azért tûz het ték mû sorra, mert a túl -
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köl te ke zést fe dezte a bô sé ges szub ven ció, va la mint a
kassza si ke rek bôl eredô be vé tel. Ám az egyre fo gyat -
kozó kul tu rá lis költ ség ve tés sel a hát tér ben ezt a mû -
sor po li ti kát alig ha le he tett fenn tar tani.

Eh hez já rul, hogy a leg több szín ház tár su la tá ból ezt
a mû sort már nem le het ki ál lí tani; a jó éne ke se ket
ma nap ság egy ket tôre el szer zôd te tik a von zóbb szín -
há zak. A pénz bôl töb bek kö zött a jó éne ke sek meg tar -
tá sára sem futja. A glo bá lis fa luvá vált, tö ké le te sen be -
há ló zott vi lág ban a vi dék mint kí sér leti szín pad már
nem mû kö dik. Ná lunk bi zal mat la nul mé re ge tik a
kül földi sta gi one-szerû üze me lést, ahol mind össze tíz,
egy más után le ját szandó és gyak ran csak köl csön vett
elô adást tar ta nak mû so ron, idôn ként kó rus és sa ját
zene kar, va la mint mû he lyek nél kül. De a né met ope -
ra szín pa dok so kat di csért vál to za tos sága is rég óta a
me sék bi ro dal mába tar to zik. Eze ken a szín pa do kon is
több nyire egy kö rül be lül öt ven da rab ból álló s csak al -
kal mi lag bô vülô re per to árt hasz nál nak, ame lyet a kö -
zön ség fenn tar tás nél kül el fo gad. A többi öt ve ne zer,
cím sze rint ki mu tat ható opera (ame lyek zöme a no tó -
ri u san ôs be mu tató-má niás ba rokk kor ból szár ma zik)
csak arra szol gál, hogy egy-egy da ra bot rö vid idôre ex -
hu mál ja nak, majd újra el te mes se nek; a kész let túl -
nyomó több sé gé rôl senki sem vesz tu do mást. A pénz -
ügyi vál ság to vább szû kí tette a ha tó su ga rat; a szín há -
zak vissza hú zód nak az is mert és be vált da ra bok hoz.
Az utó pi á ból min den na pos küz de lem lett: küz de lem
a túl élé sért, az el fo ga dott sá gért és a ren del ke zésre álló
esz kö zök tel jes ki hasz ná lá sá ért.

Az elôzô fe je zet ben már le írt hely ze tet a né met ze -
nés szín ház pénz ügyi vál sága idézte elô, ka röltve a
ren de zés kü lön le ges né met or szági po zí ci ó já val, ame -
lyet az opera mint kor társi mû al ko tás je len tô ség vesz -
té sé vel pár hu za mo san már jó ideje ki har colt ma gá -
nak. A ren dezô az, aki nek a pub li city rôl és ezál tal a
szín ház tel jes ki hasz ná lá sá ról gon dos kod nia kell, an -
nál is in kább, mert az éne kes- és kar mes tersz tá ro kat
már nem tud ják meg fi zetni.

A ren de zôi szakma óri ási presz tí zse a leg fel tû nôb -
ben azok ban a kri té ri u mok ban mu tat ko zik meg, ame -
lyek a mai Né met or szág ban az igaz ga tói posz tok be -
töl té sé nél vál nak mér va dóvá. A né met po li ti ku sok az
opera igaz ga tók meg íté lé se kor és ki ne ve zé se kor túl -
nyo mó részt azt tart ják szem elôtt, hogy a szó ban for -
gó sze mé lyek má sutt mi lyen ren de zô ket szer zôd tet -
tek – ha ugyan nem ke res nek rög tön olyan igaz ga tót,
aki egy szem ély ben ren dezô is. Épp a pénz ügyi, tech -
ni kai és üze mel te tési szem pont ból ré geb ben is, ma is
sú lyos prob lé mák kal küzdô ber lini opera há zak élére
ál lí tot tak Pe ter Muss bach, And reas Ho moki és Kirs -
ten Harms sze mé lyé ben (az elsô kettô éle té ben el ô -
ször tölt be in ten dánsi posz tot) mind járt há rom mû -
vész-igaz ga tót a kül föl dön oly ke re sett nagy ta pasz ta -
latú me ne dzse rek he lyett – ez is csak azt bi zo nyítja,
mi lyen mér ték ben azo no sítja a nyil vá nos ság az ope rát
a ren de zés sel. Eköz ben az opera há zak ma nap ság
gazda sá go san ve ze tendô, túl sok al kal ma zot tal meg -
ter helt üze mek, ame lyek ál landó ta ka ré kos sági rend -
sza bá lyok tól, a szak szer ve ze tek ré szé rôl pe dig a ru gal -
mas ság tel jes hi á nyá tól szen ved nek; ilyen hely zet ben

FENT:  Luigi Nono: Ama szerelmes nagy napon
(1998, Stuttgart, rendezô: Martin Kušej)

LENT: Nono Ama szerelmes nagy napon címû
operájának 2004-es hannoveri elôadása, Peter
Konwitschny rendezésében 
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az in ten dáns munka nap já ban a mû vé szet egyre ke -
vésbé ját szik sze re pet, a mû vé szi cé lokra biz to sí tott
költ ség ve tést pe dig fel fal ják a sze mé lyi ki adá sok. Már
sok eset ben be bi zo nyo so dott, hogy ilyen kö rül mé -
nyek kö zött az üzem gazda sági és igaz ga tás tech ni kai
ta pasz ta la tok nak hí ján lé vô ren de zôk nem épp a le g -
esz mé nyibb je löl tek az igaz ga tói posztra. No de mit
szá mí ta nak az ilyen mél tat lan gya kor lati meg fon to lá -
sok, ha egy nagy név vel büsz kél ked he tünk?

Ami tu laj don kép peni szak má ját il leti, a ren dezô
ma nap ság nem ke vésbé fe le más kö ve tel mé nyek kel
ta lálja szem ben ma gát. Rá há rul a te her, hogy ma rok -
nyi agyon ját szott ope rába újra meg újra friss éle tet le -
hel jen. És ha az a cél, hogy min den egyes mû vet kri -
ti ka i lag ér tel mez zen, úgy meg kell hogy fe lel jen mind
a sa ját, mind a ma gát fel vi lá go sult nak tartó kö zön ség
igé nye i nek. Eb ben az ex po nált hely zet ben a ren dezô
au to nó miát kö ve tel; nem éri be av val, hogy csak ki se -
gítô ipa ros ként ve gyék ko mo lyan, ha nem a szín pa don
is lát ható tár sa dalmi, po li ti kai, val lási, fi lo zó fiai je len -

tô ségre vá gyik. Ma nap ság – elég eh hez csak a nap i-
s aj tót ol vasni – szem lá to mást kö rü lötte fo rog a vi lág.
Egye dül kö rü lötte bon ta koz nak ki vi ták, kam pá nyok,
bot rá nyok. Az em be rek mos ta ná ban – és kü lö nö sen
Né met or szág ban – Kon witschnyre és Ne u en felsre,
Dör rie-re vagy Mart ha lerra men nek be, fe szült vá ra -
ko zás sal el telve. Va jon rá le het-e még is merni a da ra -
bokra? Hol ját sza nak? Me gint a jó té kony sági bá lák ból
vá lo gat ják majd ki a jel me ze ket?

Ha egy Hans Ne u en fels, egy Pe ter Kon witschny
fan  tá zi a ké pe i vel nem fel tét le nül ér tünk is egyet, ezek

1. Wagner Lohengrinje Peter Konwitschny rendezésében
(1998, Hamburg)
2. A Figaro házassága Christoph Marthaler rendezésében
(2001, Salzburg)
3. Johann Strauss: A denevér 
(2004, Salzburg, rendezô: Hans Neuenfels)
4. A Szöktetés a szerájból mai muzulmán környezetben
(1997, Salzburg, rendezô: François Abou)

1. 2.

3. 4.
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a ren de zôk szi go rúan a par ti tú rá ból ve ze tik le a ma -
guk kon cep ci ó ját, is me rik a re cep ci ó tör té ne tet, tud -
nak kot tát ol vasni, tö ké le te sen bir to kol ják mes ter sé -
gü ket. És min dig tel jes ér tékû mun kát nyúj tot tak.
Nem egy mû ben tet tek sza baddá meg hök kentô, lel ke -
sítô, meg rázó, de min den kép pen el te me tett mély ré te -
ge ket, ko mo lyan vet ték a je len ték te lent, ne héz sú lyo -
kat vál toz tat tak könnyeddé, és szín ját szóvá ala kí tot ták
azt, ami egy ér tel mû nek lát szott.

A ko rai Mo zar tot a ren de zôi szín ház a se ria lán gel -
mé je ként pre zen tálta ne künk, rossz hírbe ho zott, fri -
vol nak ér té kelt és még a XX. szá zad ele jén is csak dur -
ván el tor zítva ját szott ope rá ját, a Così fan tut tét mint a
fel vi lá go so dás ke gyet le nül per fekt sze relmi kí sér le tét
fü rösz tötte me lan ko li kus ra gyo gásba. A ren de zés ra -
di ká li sai, nem pe dig a ku li ná ris haj la múak is mer ték
fel a gyak ran még um tatta-szál lí tó nak becs mé relt ko -
rai Verdi drá mai és po li ti kai gé ni u szát. Ôk emel ték
még ma ga sabb polcra Wag nert a maga ta szí tón imá -
datra méltó Ja nus-ar cú sá gá ból, egye te mes té bo lyá ból,
na ci o na lista és pesszi mista kül de tés tu da tá ból. Még a
lát szó lag oly her me ti kus, mert mes te rien kon zer va tív
Ri chard Stra uss mé zét sem nya lo gat juk többé.

De nem min den ki ennyire ra di ká lis, nem min den -
ki vág tat ily mo hón elôre. Eb ben az or szág ban nem rit -
kán mi nô sül nek unal ma san meg bíz ható, té tova, bi -
zony ta lan fic kók nak még a hi va tá sos opera gyár tók is,
hi ába ren dez tek be ne kik is ko lá kat és tan fo lya mo kat.
Gyors fi gye lemre csak azok szá mít hat nak, akik a szín -
ház ból vagy a film bôl jöt tek. Ezért az tán az opera, ez
a tö ré keny és drága össz mû vé szeti al ko tás, amely lét -
jo go sult sá gát bi zo nyí tandó ma job ban rá szo rul a tár -
sa dalmi kon szen zusra, mint ed dig bár mi kor, na gyon
is gyak ran van di let tán sok nak ki szol gál tatva.

Való igaz, nem olyan egy szerû vá la szolni a kér -
désre, hogy vol ta kép pen ki hi va tott ope rát ren dezni: a
mû alá za tos szol gája, a dü hös kép rom boló vagy az
event-kul tú rá hoz el sze gô dött di let táns kü lönc? Min de -
nek elôtt egy sok kal alap ve tôbb kér désre kell fe lelni:
mi kö zünk van még ma nap ság az ope rá hoz, ha több -
nyire hi ány zik be lôle az új don ság, az újí tás moz za -
nata? Nos, mint egyre pró za ibb min den nap ja ink ke -
vés utó pi ája egyi ké nek az a dolga, hogy el va rá zsol jon,
fel emel jen, fel vi lá go sít son, meg tisz tít son, jobbá te -
gyen. Váltsa ki a ka tar zis, a meg tisz tu lás ritka pil la na -
tát, ame lyet ha meg él tünk, má sok le szünk. Ál lítsa kö -
zép pontba az ének lô em bert, és ami kor a sza vak el né -
mul nak, szár nyalja túl hang zás sal a je len té sü ket.

Ugyan ak kor meg gon do landó, hogy a tar tal mak ré -
geb ben is csak se gé desz kö zök vol tak az al kotó ze nei
lá to más út ján. Ez az oka, hogy a ze nei rész mi nô sége
ál ta lá ban fe lül múlja a szem an ti kai ré szét; és csak a
sza bályt erô sí tik az olyan ki vé te les pá ro sok, mint
Mon te ver dié és Bu se nel lóé, Ver dié és Bo i tóé, Stra ussé
és Hof mannst halé, ahol a szö veg írók va ló ban fel ér tek
a kom po nis ták hoz.

Ha te hát elsô sor ban a zene szá mít, és csak má sod -
sor ban a cse lek mény, amely csak a ze nén át in dít hat
meg és ser kent het gon dol ko dásra, ak kor mire ez a
nagy hû hó a ren de zôi szín ház kö rül? Olyan ér zé ket -
lenné vál tunk volna az idôk fo lya mán, hogy egy el be -
szélô-tar tóz kodó, ke let ke zési ide jé nek szel le mé ben

ki ál lí tott elô adás ban már nem is me rünk ma gunkra,
és nem akar juk kö vetni a zene szerzô ál tal elô írt cse -
lek mény vo na la kat? A szín pa don is meg kí ván juk a
mû al ko tás ke let ke zési ide jére ve tett és már szinte kli -
sévé zül lött pil lan tást? Mu száj egy tör té net tár sa dalmi
és po li ti kai való sá gá nak pár hu za mo san fut nia ke let -
ke zé sé nek tör té nelmi fel té te le i vel? 

Ta lán fö lös le ges is, hogy min dent kö vet ke ze te sen
meg ma gya ráz zunk és fel old junk. Ta lán elég lenne,
ha a maga mo tí vum kész le té vel a zene em lé kez tetne,
utalna vissza a múltra, nyitná meg a bo nyo lult idô beli
struk tú rá kat. Hi szen ah hoz, hogy gon dol ko dásra
kény sze rül jünk, nem fel tét le nül kell min den prob lé -
mára vá laszt kap nunk – füg göny le, a kér dé sek nyitva
ma rad nak! Mi ért fé lünk az ál lí tó lag naiv kép sor-szín -
ház tól, amely ön ma gá ból ma gya ráz ható, min den fel -
épít mény nél kül? Ta lán mert eset leg ránk lô csölné azt
az asszo ci á ciós és ér tel me zési mun kát, ame lyet más -
kor el vé gez he lyet tünk a ren dezô?

Eb ben az eset ben ép pen a „könnyû” bi zo nyulna
„ne héz nek”, mind a kö zön ség, mind a ren dezô szem -
pont já ból, mi vel az utób bit esz kö ze i nek és ér tel me -
zési mo no pó li u má nak kor lá to zá sá val súj taná. Szük -
sé günk van egy ál ta lán va la kire, aki foly ton egyes szám
elsô szem ély ben be szél, és asszo ci á ciói szo rosra szôtt
szô nye gén ve zet ben nün ket a maga ra di ká li san szub -
jek tív él mény vi lá gába? Szük sé günk van va la kire, aki
el ka lan do zik és hozzá költ, aki ér tel mez, kép ze leg, és
el té ved az egyre fé lel me te sebb me ta fo rák és szim bó -
lu mok dzsun ge lé ben? Ma már szinte el vár juk ezt az
at ti tû döt, izga lomba több nyire nem hoz. De végsô so -
ron ki ben bí zunk? A zene szer zô ben vagy a lib ret tis tá -
ban, avagy végsô so ron úgyis csak a ren dezô nyitja
meg elôt tünk az opera meg ér té sé nek bi ro dal mát? Az
utóbbi kér désre leg szí ve seb ben azt fe lel nénk: „Nem
fel tét le nül”, és köz ben utal nánk jó né hány ih le tett és
ih letô ha tású kon cert szerû opera-elô adásra.

Ez eset ben azon ban mi ér telme van még a szín ház -
nak? Csak az, ami ért már a ré giek sem ér ték be a kö -
zös, de az egyéni fan tá zi a ké pe ket nem egye sítô hang -
ver seny-lá to ga tás sal. Az, hogy a szín ház nak, az ope rá -
nak min dig volt va lami el len áll ha tat lan va rázs  do boz-
jel lege, és az em ber gye rek nek érez hette ma gát, aki
naiv mó don örül, ál mél ko dik, lel ke se dik, de egy szers -
mind kész te tést kap arra is, hogy gon dol kod jon, ele -
mez zen, rész vé tet érez zen, meg ha tód jon, sôt akár
könnyez zen is.                

El mond hat juk-e, hogy min de zen el vá rá so kat a ren -
de zôi szín ház a maga fék te len tom bo lá sá ban nem va -
lami li be rá li san tel je síti? Igaz-e, hogy a maga ér tel me -
zési dü hé ben nem min den ki elôtt nyitja meg a meg -
ér tés aj tócs ká ját? Az em ber, mi mást te hetne,
ki csi pe geti, ami tet szik neki és il lik hozzá, és ki ala -
kítja a maga vé le mé nyét. Ki zárni sen kit sem sza bad;
így vagy amúgy, de min den ki nek rá kell is mer nie ön -
ma gára és a maga kis min den napi lé tére. Per sze min d -
ezt vál lalni is kell. Van nak ra di ká lis nak lát szó utak,
ame lyek az el fo gu lat lan szem lé lôt egy szer csak meg -
hök kentô be fe je zés hez ve ze tik. A jó, kon cep ci ó ján be -
lül lo gi ku san kö vet hetô ren de zést ter mé sze te sen ez
kü lön böz teti meg a csak dek la rált, té zi sek kel össz e-
v issza do bá lózó, de azo kat be nem váltó elô adá sok tól.
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Ha el is mer jük az opera mint mû al ko tás zárt sá gát,
gyak ran üt kö zünk ne héz sé gekbe. Mi a latt a pró zai
szín ház ban már csak a kon zer va tí vabb ke dé lyek sír -
nak klasszi ku saik „fel is mer he tô sége” után, a szakma
már rég meg szokta, hogy a szó ban forgó klasszi ku so -
kat ép pen ség gel a „fel is mer he tô sé gig” tor zít ják. Nap -
ja ink ban ki vé tel nek szá mít az érin tet le nül ha gyott
régi szö veg, amely ne volna meg húzva, meg nyo mo -
rítva, át- és újjá írva, ide gen tol da lé kok kal ki e gé szítve;
ilyen ki vé tel And rea Breth nek a kor szel lem mel szto i -
ku san da coló szín háza. Az ope rá ban eled dig fô leg a
kar mes te rek ügyel tek az ed dig iga zá ból nem is lé te -
zett par ti túra  sért he tet len sé gére.

Ám már ja vá ban zaj la nak a mind több au to nó miát
kö ve telô ren de zôk elsô kí sér le tei. Egyes ári á kat más
sze rep lôkre osz ta nak, az új in terp re tá ció szel le mé ben
vál to zá so kat haj ta nak végre a szö ve gen (vagy a fô cí -
me ken). Az ope rát meg-meg sza kít ják, tol da lé kok kal
lát ják el, vagy ép pen kô bá nyá nak hasz nál ják. Kü lö nös
elô sze re tet tel ve tik alá ilyen el já rá sok nak azo kat az
ope rá kat, me lyek ben be szélt ré szek is ta lál ha tók. A Fi -
de lio ma már alig lát ható a maga ôsi for má já ban;
Tre itschke ere deti szö ve gét ál ta lá ban át ír ják, meg húz -
zák, vagy vég képp el is hagy ják. Ugya nez vo nat ko zik
Mo zart Szök te té sére is. Mi köz ben zaj lik a vita a Kö zel-
Ke let hez való vi szo nyunk ról, maga a mû a vita sod rá -
sá ban a leg kü lön bö zôbb ren de zôi vér mér sék le tek ka -
lan  do zá sa i nak ját szó tere lett.

Min den nek so rán a ren de zôk, a szol gá la tos ipa ro -
sok, akik nek vol ta kép pen szín padi se gít ség rôl kel lene
gon dos kod niuk, akik nek sû rí teni és élezni kel lene,
hogy a kö zön ség meg értse va la mely tör té nelmi mû al -
ko tás köz vet len ra di ka liz mu sát – nos, a ren de zôk
nem rit kán úgy vi sel ked nek, mint ha az al ko tók kal egy
szin ten vagy még ma gas ab ban áll ná nak. Né me lyi kük
egye ne sen má so dik „ôs be mu ta tó ról” be szél. A mû a
je lek sze rint már nem fel tét le nül em be rek közti konf -
lik tu sok ról vagy pszi cho ló gi á ról szól, ha nem csu pán
olyan való ság for gá csok ról, ame lyek át men tek a ren -
dezô szû rô jén: ho gyan tük rö zik vagy vi tat ják a ren -
dezô ál lás pont ját, és mi féle je lek és be nyo má sok zú -
dul nak az em be rekre a szín ház be já rata elôtt. Szinte
úgy fest, mint ha a rö vidre zárt jel mon dat, mi sze rint
„a hal adás nem más, mint de konst ruk ció”, ál ta lá nos
el fo ga dott ságra tett volna szert.

A fö lös leg ben on tott szub ven ció ko rá ban, ami kor jó -
for mán min den le het sé ges volt, és semmi el len nem
emel tek ki fo gást, li be rá li san el tûr tek min dent. Az ope -
rá ról szóló vi ták hasz nára vol tak az ope rá nak, bár több -
nyire nem is róla, leg föl jebb egy korú elô adás mód já ról
foly tak. Az új töm lôk ben még régi bort tar tot tak. Ma a
kli en sek ra di ká li sab bak, nem le het ve lük ki bab rálni.
Elô adás köz ben du ha jul pfú jol nak, és ha a be mu ta tón
telt ház van is, mert senki nem akar le ma radni a vár -
ható vi tá ról, utána le mor zso lód nak a né zôk. A ra di ká -
lis elô adá sok ha mar öreg sze nek, és ha a re per toár év -
ti ze de ken át ma gá val von szolja ôket, még kor sze rût le -
neb bül, sôt oly kor egye ne sen ne vet sé ge sen hat nak, és
sok szor kell ôket le cse rélni – ezt pe dig a szín há zak
mind ke vésbé en ged he tik meg ma guk nak.

Így hát alig ta gad ható, hogy a ren de zôi szín ház,
amely a maga lét re jöt tét ja va részt a kor társi opera vál -

sá gá nak kö szön heti, idô köz ben egy új opera vál ság ban
lett bûn ré szes.

Min da mel lett na gyon is le het sé ges, hogy ha ki a la -
kul egy új fajta alá zat, ha az érin tet tek vissza gon dol -
nak az opera ki in du lási pont jára, cél jára és ér tel mére,
a kö vet ke zôk ben meg szü le tik majd egy új fajta klasz -
szi ciz mus, egy új fajta hasz nos ság igé nye. Ter mé sze -
te sen szó sincs ar ról, hogy a jó, a kor szerû elô adás
utá nozza a való sá got, vagy har mo ni ku san han golja
össze a fenn álló vi szo nyo kat. De fel tét le nül szük sé -
ges, hogy újra a le hetô leg töb ben tud ja nak azo no sulni
egy opera-elô adás sal, hogy el jöj je nek, hogy a pub li -
kum sze resse az ope rát, és ne érezze úgy, hogy az
opera ré szé rôl tám adás fe nye geti. Egy új fajta na i vi tás -
ról, egy új fajta egy szerû ség rôl volna te hát szó?

Sem mi lyen be mu ta tó nak nem kí ván ha tunk rosz -
szab bat az el ké nyel me se dés nél. Az ope rá nak is meg
kell kí sé rel nie, hogy a kul tu rá lis te rü let pénz ügyi vál -
sá gá nak szo rí tá sá ban is el ha tá ro lód jék a kom merszre,
az eventre, a gyors szen zá ci óra való mind ál ta lá no sabb
haj lam tól. En nek ki elé gí té sére ott a mu si cal, amely
saj ná la tos mó don egye dül Né met or szág ban tö rek szik
arra, hogy ilyen gyat rán, ilyen fan tá zi át la nul vál jék a
kis em be rek nagy pén ze kért árult ol csó ope rá jává – és
ott van ha sonló cé lokra Ve rona is. Az opera per sze
nem te kint heti ma gát egy szer s min den korra az el le n -
ál lás döly fös erôd jé nek – ez fáj dal ma san szû kí tené
funk ci ó ját –, mint ahogy az sem dolga, hogy a fenn álló
kö rül mé nye ket igen lés sel hi te le sítse. Az ope rá nak
nem sza bad el szi ge te lôd nie, ha nem vál lal nia kell az új
ki hí vá so kat, ame lyek nem csak a mû vé szet vo nat ko zá -
sá ban ve tôd nek fel, ha nem a gaz dál ko dás, a struk túra
és a rek lámst ra té gia te rü le tén is. Vagy ta lán va la mi -
lyen szí nes, kép ze let gaz dag, ér zéki kö zé pu tat kell ta -
lálni az igen lés gesz tusa és a láz adás kö zött, ahogy erre
vi lág szerte jó né hány pél dát lá tunk a több nyire kül föl -
dön mû ködô ren de zôk tôl? 

De az ope rá nak van egy ütô kár tyája, amit senki tôle
el nem ve het: ké te zer (vagy néha csak száz) em ber
hall gat né mán a sö tét ben egyet len, erô sí tés nél küli
han got, amely pa nasz ko dik, uj jong, jaj gat, kö nyö rög.
Ir ra ci o ná lis nak tû nik – még is igaz. Ab szurd nak –
még is hi hetô. Messze van, de nem egy la pos kép er nyô
mö gött. Pá rat lan – gomb nyo másra nem is mé tel hetô.
És senki sem ma rad érin tet len. Min den ki érezni fog
és gon dol kodni.

A kö vet kezô év ti zed ben ki de rül majd, mennyi ope -
rára van még szük sé günk. Ra gyog-e még fe lénk
utolsó re zer vá tum ként né hány mu ze á lis vi lá gí tó to -
rony, lesz-e élô szín ház, egy hu má nus, nem csu pán
fo gyasz tásra be ren dez ke dett kö zös ség ne ki i ra mo dási
pont ja ként? Fenn ma rad-e az opera mint a szel lem és
a lé lek lég vára, mint ka tar ti kus le he tet len ség, mint
mû vé szeti éle tünk leg na gyobb, mert leg költ sé ge sebb
utó pi ája? Akár hogy lesz is: az opera jö vôje min den -
kép pen újra meg újra pró bára té te tik. És végsô so ron
a ren de zôkre, akik im már nem csak hû sé ges szol gák,
mint a kar mes te rek, ze né szek és éne ke sek, há rul a le -
he tô ség és a fe le lôs ség, hogy utat nyis sa nak ne künk
az opera jö vôje felé.                 

For dí totta: Szán tó Ju dit
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Krzysztof War li kowski 1992-ben ke rült kö ze lebbi
kap cso latba az ope rá val, ami kor Pe ter Brook asszisz -
ten se ként dol go zott Cla ude De bussy Pel léas és Mé li -
sande-já ban. Elsô két ope ra ren de zése a kor társ an gol
Ro xanna Pa nuf nik The mu sic prog ramja és Verdi Don
Car losa. 2001 óta rend sze re sen dol go zik a var sói
Nem zeti Ope rá ban. Színre ál lí totta a Tho mas Bern -
hard mûve alap ján ké szült A tu dat lan és az ôrült címû
kor társ ope rát (zene szerzôje Pawel⁄ Myki etyn, War li -
kowski drá mai ren de zé se i nek ál landó ze nei köz re -
mû ködôje), majd Alf red Jarry és Krzysztof Pen de -
recki Ubu Re xét, va la mint Ge org Büch ner és Al ban
Berg Woz zeckjét. 2006-ban meg hív ták a pá ri zsi Opé ra
Na ti o nalba, ahol az Ip hi ge nia Ta u risz ban-t vitte színre.

War li kowski ope ra ren de zé se i ben szín házi esz té ti -
ká ját és prob le ma ti ká ját lát juk vi szont, min de ne kelôtt
a té mák mára vo nat koz ta tá sát (de nem túl zott ak tu a -
li zá lá sát), tér és idô meg ha tá ro zat lan sá gát, az em beri
ter mé szet és a benne rejlô go nosz kér dé sét. Az ári á -
kat elôadó éne ke sek já téka ugya no lyan vissza fo gott és
kon cent rált, mint a Te atr Roz ma itości szí né szeié, hi -
szen a ren dezô ugya núgy dol go zik ve lük: „ár tat lan,
pri mi tív és ta nács ta lan imp ro vi zá ciók” se gít sé gé vel.
Ugyan ak kor el fo gadja az opera „más sá gát”, s szín házi
el kép ze lé seit an nak sza bá lya i hoz ido mítja. „A szín -
ház ban arra tö rek szem, hogy meg nyis sam a szín pa -
dot a szó elôtt, az ope rá ban pe dig a zene elôtt” –
mondja. Ám a ze nét a szín ház felôl kö ze líti meg, az
opera ze né jét is szín házi ze ne ként fogja föl, ami „va -
la mirôl me sél, te hát azt kér de zem, mi a tör té nete, és
ho gyan tud nám azt én el me sélni. Az ope rá ban is
össz hang ban aka rok lenni szín házi gon dol ko dá som -
mal. Az ér de kel, mit ad hat egy opera par ti túra, ho gyan
le hetne azt meg sér teni, mit le hetne benne meg ta -
lálni. Csak ez után kö vet ke zik a ze né vel való ta lál ko -
zás.” (Ér de kes, hogy a mû vész, bár fél tu cat si ke res
ope ra ren de zést tud hat maga mö gött, ar ról be szél: „az
opera fáj dal mas ta pasz ta lat”, mi vel „az ope rá nak le he -
tet len meg fe lelni”.)

Krystian Lupa a The a ter an der Wi en ben vál lalta
Mo  zart A va rázs fu vo lájá nak szín re vi te lét, amelyrôl
azon ban le szö gezi: „Éle tem elsô és utolsó ope ra ren -
de zése.” Ki rán du lá sát a szé le sebb szakma két ség kí vül
el is merte (lásd SZÍN HÁZ 2006. au gusz tus – A Szerk.),
Lupa azon ban egy ér tel mûen ku darc ként élte meg.
Egy in ter jú ban így vall: „Az ope rá ban vég zett munka
vá gyak és ál mok el ve tése, el vesz te ge tése. Gon do la tok
el té koz lása, és ôszin tén szólva nem tu dom, hogy le -
het-e az ope rá ból kor társ, élô mû vé sze tet csi nálni. Le -
het, hogy az opera éne kelt ro mánc akar ma radni, ahol
még a zene is komp ro misszumra kény sze rül a cir -
kuszra és lát vá nyos ságra, ide gen bol dog ta lan ságra és
ide gen sze re lemre éhes kö zön ség ér zel me i vel és íz lé -
sé vel szem ben. Az opera anak ro nisz ti kus mû vé szet,
amely nek kö zön sége rá adá sul ketté osz lik azokra, akik
a ze nét akar ják hal lani, és azokra, akik lát vá nyos sá got
vár nak, ám rend sze rint a zene és a lát vá nyos ság el vá -
lik egy más tól.” 

Lupa rend kí vül fon tos nak tartja a szí nész belsô
me cha niz mu sa i nak meg moz ga tá sát, szí né szeitôl el -
várja, hogy min den ki mon dott szó vagy ki mu ta tott
ér zés gyö ke rét, mo ti vá ci ó ját meg ta lál ják sa ját ma -
guk ban. A bé csi ope ra ren de zést nagy rész ben azért
érez hette ku darc nak, mert e tö rek vé sét nem si ke rült
meg  ér tet nie az ot tani éne ke sek kel. „A munka so rán a
szó és a zene kö zötti el len pon tok fel fe de zése je len -
tette szá momra a leg na gyobb örö met. Ami kor azon -
ban meg pró bál tam a szí né szek nek ra di ká li sabb ér zé -
se i met át adni, az ér tet len ség fa lába üt köz tem. Mind -
az, amit mond tam, szá mukra ir ra ci o ná lis és fel  fog -
ha tat lan volt, te hát fé lel met vál tott ki. Min den ext ré -
mebb ja vas la tom után, amely arra irá nyult, hogy cse -
lek vé sük a tes tükbôl fa kad jon, ne pe dig il luszt ra tív le -
gyen, el hang zott a kér dés: mit fog hozzá szólni a kö -
zön ség?”

Lupa – War li kows ki hoz ha son lóan – sza bad sá got
ta lált az opera mû fa já nak kö tött sé gé ben. Ám míg az
utóbbi ren dezô e sza bad sá got ép pen ab ban látja, hogy

Nánay Fanni

Ide gen vi ze ken
J A R Z Y N A ,  W A R  L I  K O W S K I  É S  L U P A  O P E  R A  R E N  D E  Z É  S E I R Ô L  

en gyel or szág ban mint egy tíz éve lát ha tók olyan ren de zé sek, ame lyek sza kí ta nak a ha gyo má -
nyos, „rizs po ros” opera ját szás kli sé i vel, s igye kez nek fel ol dani az ének lés és a szí né szi ala kí tás

ko ráb ban fel old ha tat lan nak tûnô el len té tét. Eb ben Ma ri usz Treliński te kint hetô út törônek, aki – mint
ná lunk Ko va lik Ba lázs vagy Kes se lyák Ger gely – rend ha gyó, újító ope ra ren de zé se i vel tûnt föl, s hû ma -
radt a mû faj hoz. Ná lunk a drá mai ren dezôk rit kán me rész ked nek az opera te rü le tére. Len gyel or szág ban
is csu pán há rom al kotó vál lal ko zott erre – s való szí nû leg nem vé let len, hogy ép pen a je len leg le gér de -
ke sebb és leg in kább el is mert há rom al ko tó ról van szó. Min den bi zonnyal az sem vé let len, hogy mind há -
rom ren dezô drá mai elôadá sa i ban is rend kí vül fon tos, a szö veg gel egyen rangú al ko tó e lem a zene.

L
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az opera „sok kal il lé ko nyabb és ke vésbé ért hetô, ke vésbé kéz zel fog ható,
mint a szín házi szö veg”, ad dig Lupa szá mára „a zene fe gyelme”, a ze nei
struk tú rá ban rejlô le hetôsé gek mu tat tak új uta kat. E le hetôsé gek ki hasz -
ná lá sá nak ér de ké ben a ren dezô éle sen el vá lasz totta egy más tól A va rázs -
fu vola be szélt (re ci tált) és éne kelt ré szeit, s ki hang sú lyozta azok tem pó beli
kü lönb sé geit, egye net len sé gét. A Lupa ren  de zé se ire oly jel lemzô „gon dol -
ko dás”, fi lo zo fá lás azon ban ne he zen ad ható át az opera mû fa já nak ke re -
tei kö zött, ahol nincs mód meg állni egy-egy mon dat ere jéig, nincs he lye a
csend nek, a pil la nat fel füg gesz té sé nek, s így ép pen az ve szett el A va rázs fu -
vo lá ban, ami egyéb ként Lupa elôadá sa i nak lé nyege.

Grze gorz Jarzyna más fél éven be lül im már má so dik ope ra ren de zé sé vel
je lent ke zett, s köz ben drá mai mû vet nem is vitt szín padra. A 2006 szep -
tem be ré ben be mu ta tott Gi o vanni mint egy a ko rábbi Così fan tutte kri ti ká i -
ra adott vá lasz, s va ló já ban alig te kint hetô ope rá nak. A ren dezô úgy ha tá -
rozza meg mû vét mint „ta lál ko zást az ope rá val szí né szek elôadá sá ban”,
ahol a re ci ta ti vó kat pró zá ban mond ják el a Te atr Roz ma itości szí né szei,
az áriák pe dig play backrôl hang za nak el.

Jarzyna ope ra ren de zé seit mind az opera-, mind a szín házk ri tika egy ré -
sze éle sen bí rálta, más részt vi szont kul tu szelôadá sokká vál tak, ép pen ra -
di ká lis ak tu a li zá lá suk és az opera mû fa já val szem beni tel jes tisz te let len -
sé gük mi att. Sa ját ope ra ren de zé seirôl War li kowski is ki je lenti, hogy
„nem pro du ká lok, csak re du ká lok”, ám Jarzyna egye ne sen dest ruál.

Mind a Così fan tut téban, mind a Gi o van niban a szen ved élyek (fôleg a
sze xu a li tás) ereje és az áru lás, a meg csa lás kér dése fog lal koz tatta. Az elô -
adások hôsei mind két produkcióban al vi lági fi gu rák, ut ca lá nyok, transz  -
vesz ti ták, s bôsé ge sen ta lá lunk uta lást a tö meg kul túra kli sé ire, idol  ja ira.
Jarzyna le mond a ze nei dra ma tur gi á ról, s azt sa ját szín háza dra ma tur gi -
á já val he lyet te síti. Mo zart ze néje ha sonló funk ciót tölt be, mint más
elôadá sa i ban a szín házi zene, amely a szín padi ese mé nyek ér zelmi hát -
te rét raj zolja meg, gyak ran nyíl tan il luszt ra tív mó don. A mu zsika nála
gyak ran idé zet, pas ti che, amely a ren dezô és a nézôk kö zös is me re te ire,
ér zelmi tu dá sára apel lál. (A Così fan tut té ban pél dául fel csen dül egy Bo -
ney M-slá ger is.) 

Jarzyna így jel lemzi ope ra ren de zé seit: „A Così fan tutte ese té ben az volt
a cé lom, hogy szín há zat csi nál jak az ope rá ban. Med dig le het el menni az
éne ke sek kel a tör té net me sé lés ben? Hi szen foly ton az in ge rel az ope rá ban,
hogy nem me sél el tör té ne tet, hogy min den mûvi. A Gi o van ni nál vi szont
az ope rát vit tem be a szín házba, s úgy dol goz tam a szí né szek kel, mint ha

éne ke sek len né nek. A Così...-ban az
ér de kelt, ho  gyan le hetne az ope ra é -
ne ke sekbôl szí nészt fa ragni [a
poznańi opera éne ke se i vel dol go zott
– N. F.], a fel ada tuk az volt, hogy
el me sél je nek egy tör té ne tet, mint
a szín ház ban.”

Hogy Jarzyna a Gi o van nit nem
szánta tel jes mér ték ben ope rá nak,
bi zo nyítja az is, hogy be il lesz tette
az elôadásba Molière Don Ju an já -
nak egyes szö ve geit (pél dául a
fôhôs ta lál ko zá sát ap já val). Sza ba -
don bánt az ese mé nyek sor rend jé -
vel, a zene na gyobb ré szérôl le -
mon dott – Mo zart áriái csak a meg -
c sal tak ér zel me i nek ki fe je zé sére
hi va tot tak (Le po rello hí res ári ája
pró zá ban el skan dálva igen ko mi -
kus). Ezút tal „sa ját”, roz ma itościs
szí né sze i vel dol go zott, s ez zel me g -
ol dotta az opera te rü le tére át rán -
duló szín házi ren dezôk legfôbb
prob lé má ját (amellyel War li kow-
s ki nak si ke rült meg bir kóz nia, Lupa
vi szont ku dar cot val lott vele), vagy -
is azt, hogy rá ve gye az ope ra é ne ke -
se ket a be idegzôdött ját szási ru tin -
juk kal való sza kí tásra. Ki zá ró lag a
Kor mányzó – nála egyéb ként mind  -
vé gig néma – sze re pét osz totta Re -
mi gi usz L/ ukoms kira, a var sói Nem  -
zeti Opera éne ke sére, ô vi szont –
egye dü li ként – élôben énekli el az
elôadást záró „Don Gi o vanni, a ce -
nar teco” bel épôjét, a cím sze replô
és Le po rello szó lama pe dig mint ha
kar cos, re csegô le mezrôl vá la szol -
na. A próba fo lya mat so rán azon ban
a többi sze replô is vett ének lec ké -
ket, hogy a play backrôl fel csen dülô
ári á kat mi nél il lú zi ó  keltôbb mó don
adják elô.

Pi otr Gruszczyński Jarzyna elô -
adá sa i ban „mi ti kus tö rés nek” ne -
ve zi azo kat a „min den eset ben
rend  kí vül pon to san meg ter ve zett
pil la na to kat, ami kor a – leg alább is
lát szó lag – ren de zett szín padi vi -
lágba hir te len be tör a vad és is me -
ret len, be kú szik az ir ra ci o na li tás,
amely meg sem mi sít min den lo gi -
kai ren det, fel bo rítja az élet pre cíz
szer ve zett sé gét”. A Gi o van ni ban
Mo zart ze né jé nek fel csend ülése
jelzi e mi ti kus tö ré se ket, az is me -

Danuta Stenka (Anna) 
és Andrzej Chyra (Giovanni)
Grzegorz Jarzyna 
Don Giovanni-rendezésében
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ret lent, az ir ra ci o ná list. A zene
elôször ak kor hang zik fel, ami kor
a bosszúra szom jazó trió fel buk -
kan Gi o vanni na tu ra lis tán áb rá zolt
or gi á ján, majd egyre gyak rab ban
ta golja a pró zai ré sze ket, s vé gül a
Kor mányzó bel épôjé ben tel je se dik
ki. A Così fan tut té ban vi szont Mo -
zart ze néje a vá gya ik tól és ösz tö ne -
iktôl el va kult sze rel me sek hez
kötôdik, míg a so kat kri ti zált Bo -
ney M-slá ger a „ra ci o ná lis” kül vi -
lág hoz.

A Gi o vanni szé les szín pa dát fé -
nye sen tük rözôdô fal ta karja, mö -
güle buk kan fel a szín pad kép vagy
an nak egyes ré szei. A kezdô je le -
net ben csu pán egy ko mor, fe kete
már vány bur ko latú fürdôszo bát lá -
tunk, itt csá bítja el Gi o vanni An nát,
s öli meg a Kor mány zót. A má so -
dik fel vo nás ele jén ugya nez a für -
dôszoba a szín má sik ol da lán je le -
nik meg, s foly ta tó dik a cse lek mény:
Anna és je gyese, Ot ta vio meg fo -
gad ják, hogy bosszút áll nak a gyil -
ko son. El vira és Gi o vanni ta lál ko -
zá sára egy opera házi fo lyo són ke -
rül sor (amely pon tos má so lata az
elôadás nak helyt adó Nem zeti Ope -
ra fo yer-já nak), s ve sze ke dé sük nek
a Mo zart-nyi tány fel csend ülése vet
vé get. Ma setto és Zer lina Jarzy ná -
nál nem fa lu siak, ha nem új gaz da -
gok, s egy fé nyûzô ho tel ét ter mé -
ben tart ják es küvôjü ket. Gi o vanni
lak osz tá lya pe dig ugya no lyan ko -
mor ri deg ség gel van be ren dezve,
mint a gyil kos ság hely szí ne ként
szol gáló fürdôszoba, er ké lyérôl
egy met ro po lisz felhô kar  co ló ira
látni. A mind Mo zart, mind Mo -
lière mû vé ben kulcs fon tos ságú
álöl tö zet, álarc Jarzy ná nál fejre hú -
zott fe hér ha ris nya, ami még a (jo -
gos) bosszúra áhí tozó hár mas ese -
té ben is bû nözôk kép ze tét kelti. Az
ere deti tör té net ve ze téstôl az elô -
adás be fe je zése tér el leg in kább.
Gi o vanni nem a Kor mányzó szob -
rát hívja meg va cso rára, ha nem
egy sze rûen ki rán gatja an nak holt -
tes tét a fürdôszo bá ból, és a ka na -
péra ül teti. Sü ket pár be szé det foly -
tat vele, anél kül ta gadva meg a
meg bá nást, hogy arra a Kor -
mányzó fel szó lí taná. S vé gül nem
is az el hunyt rántja ma gá val az al -

vi lágba, ha nem egész egy sze rûen ha lálra za bálja ma gát (mind vé gig azt
is mé tel geti, hogy „éhes va gyok”). 

Va ló já ban azt le het mon dani, hogy Jarzy nát nem is annyira az opera
mint mû faj, ha nem a Mo zart ope rá já ban ki tel je sedô Don Juan-mí tosz
ér de kelte, az, hogy „ki csoda ma Don Gi o vanni, mennyi ben ôrizte meg a
mí tosz az ere jét, mi lyen faj tái le het nek a sze relmi füg gés nek, ugyan ak -
kor az üres ség és a ki áb rán dult ság mennyi ben fon tos, bár dest ruk tív mo -
torja Gi o vanni tet te i nek”.

Míg War li kowski és Lupa ope ra ren de zé sei a mû faj ke re tein be lül ke re -
sik a le hetôsé ge ket, ad dig Jarzyna konf ron tá lódni akar a mû faj jal. War li -
kows kit az új forma ér dekli az ope rá ban, a szín ház és az opera mû vé -
szete kö zötti kap cso la tot ke resi. Lupa ki hí vás nak érezte a mû fajt, s an nak
sza bá lyait be tartva pró bált meg sa ját szín házi gon dol ko dá sát tük rözô
mû vet al kotni. Jarzyna vi szont „a szín házi nyelv mû fa jok kö zötti te rét”
ke resi – s je gyez zük meg, hogy nem csu pán az opera és a szín ház kö zötti
tér ér dekli, hi szen ko rábbi elôadá sa i val (Min dent egy lapra, Mac beth
2007) a film és a szín ház kö zötti mezs gyét igye ke zett fel tárni.

Tomasz Tyndyk (Ottavio) 
és Danuta Stenka (Anna) 
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o zsony kö ze lebb van Bécs hez, mint Bu da pest -
hez. Ez föld rajzi ér te lem ben nyil ván való, én

azon ban a ko ránt sem ma gá tól értôdô ope rai ér te lem -
ben gon do lom. Ok tó ber ben meg néz tem a Po zso nyi
Nem zeti Szín ház két elôadá sát, egy ope rát és egy ope -
ret tet (Le hár A víg öz ve gye lát vá nyos, kor rekt, ha gyo -
má nyos, né me tül fe li ra to zott elôadá sá nak fôsze replôi
erôtlen nek tûn tek). Már a jegyre nyom ta tott ár is
Auszt riát idézte, a hall ban leg alább annyi né met, mint
szlo vák szó hal lat szott, az elôadás vé gén pe dig bé csi
ta xik vár ták tü rel me sen haza fu va ro zandó uta sa i kat.
Ami már most a szín vo na lat il leti, az a két mos tani este,
ko rábbi mis kolci em lé keim és a mû sor fü ze tek alap -
ján pro fesszi o ná lis nak tû nik. Ez is in kább az oszt rák,
mint a ma gyar fôvá rosra haj az. A szín ház mû so rán ez
idô tájt az alap re per to ár ból a Don Gi o vanni és a Car -
men, Ver ditôl a Ri go letto, Az álar cos bál, a Don Car los
és az Aida, Puc cini két re meke, a Tosca és a Tu ran dot
sze re pel, de az Anye gin (Pe ter Kon witschny ren de zé -
sé ben), a Ru szalka és a Pe ter Gri mes is. Az utóbbi

idôkig rend sze re sen föl lé pett Po zsony ban Pe ter
Dvorský, öccse, Mi ros lav, itt te le pe dett le Szer gej La -
rin, az ün ne pelt te nor, s föl lép még eb ben az évad ban
Ma rio Ma lag nini és Er nesto Gri sa les. A ha za iak kö zül
ma a ko lo ra túr szop rán L’ubica Var gi cová és a Sca lát
is meg járt basszus, Pe ter Mi ku láš a leg is mer tebb.

A Pa raszt be csü let ben a nyi tott szí nen szi cí liai falu
vagy in kább kis vá ros fôte rén ha tal mas póz nák, raj tuk
hi ganygôzlám pák, vil lanyd ró tok fe szül nek. Bal ról Lu  -
cia ma ma kocs mája, rajta a fö li rat: „Via Mas cagni”,
jobb ról a temp lom ol dal fala, a táb lán: „Pi azza Le on ca -
vallo”. A cse lek ményt az 1920-as évekre te het jük. Al -
fio maf fiafônök. Vil lája jobb ol dalt há tul he lyez ke dik
el, hosszú lépcsôsor ve zet föl hozzá. Fe kete ru hás,
sze mü ve ges em be rei már a nyi tány alatt meg je len nek
a nézôtér felôl, és diszk ré ten az egész cse lek ményt el -
lenôrzé sük alatt tart ják.

Így már kez det ben plusz iz ga lom tá mad, hisz Tu rid -
du egy maf fi a ve zér fel esé gé nek csapja a sze let. A Si ci -
li ana alatt a fiú föl na gyí tott árny ké pét lát juk a hátsó

Má rok Ta más

XX. szá zadi 
com me dia dell’ arte
P A  R A S Z T  B E  C S Ü  L E T  –  B A  J A Z  Z Ó K  P O  Z S O N Y  B A N
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vá szonra ve títve. Bô vi lá gosd rapp nad rág ban, hosszú
szürke za kó ban, ki gom bolt ing nyak kal, hosszú sál lal
lép színre, elsô rá né zésre is le zser nek, pi masz nak hat.
A köz epes ter metû, ifjú Mi chal Le hotský már a szín -
fa lak mö gött éne kelt nyitó ári á já ban fel tûnt fé nyes tó -
nu sá val, haj lé kony for má lá sá val. Te nor já ban mind vé -
gig a fi a tal ság fe lelôtlen tüze lán golt. Ma gas sá gai le -
nyû gözôen szó lal tak meg. A Bor dal ban a ma gas h úgy
szállt föl, mint ki töl tött bor ban a bu bo rék. A szín ház
ve zetô drá mai szop ránja, L’ubica Rybárska már öt ve -
nes éve i ben jár. San tuz zá já nak hi ába van tu ran doti
mé retû hangja, küz delme Tu rid du ért tel jes ség gel
egyenlôtlen, el eve vesz tes Lo lá val (Mi ros lava Ki sel’ová)
szem ben, aki mint ha egy pá ri zsi di vat lap ból lépne ki
pi ros, fe kete pöttyös szok nyá já val, fe hér blé ze ré vel. 

Al fio fe hér, fi no man íz lés te len öl töny ben lép szín -
re, mel lényt és gon do san kö tött nyak kendôt is hord.
Kis vá ros nak csak piti maf fi ó zóra futja. A hang sem
elsô osz tá lyú, bár nem is fa pa dos. Vi to mir Ma rof nak
erôs, is ko lá zott, de jel leg te len ba ri tonja van, a te het -
ség fo gya té kos sá gai azon ban fi gu ra te remtô erôvé vál -
nak. Ál lan dóan szi va ro zik, fél ko ro ná sat szív. Ami kor
Tu riddu a mise után bor ral kí nálja, az elu ta sí tás dur -
va gesz tu sá val a felé nyúj tott po hárba ejti a csik ket.

A pár baj Al fio kert jé ben zaj lik, va la me lyik go rilla
in tézi el a he ves vérû le gényt. Nem a hôsi es ségé, ha -
nem a ha ta lomé a gyôze lem. Eb ben az elôadás ban az
tûnne lo gi kus nak, ha Lola si kol taná: „Meg öl ték Tu -
rid dut!” Saj nos azon ban ezt itt is egy kór is tára bíz ták.
(A ha tal mas lét számú kó rus egyéb ként mind két da -
rab ban ki tûnôen szólt).

A ren dezô Ma rian Chu dovský a szo ká sos nál erô -
sebb kap cso la tot te rem tett a két opera kö zött. A Ba -
jaz  zók mint egy a Pa raszt be csü let má so dik fel vo nása,
nem csak ugyan ab ban a dísz let ben, ha nem ugya nott
is ját szó dik. A déli por fé szek ha mar na pi rendre tér a
vé res pár baj fö lött, s éli to vább min den napi éle tét. Tu -
riddu meg halt (bár a Ba jaz zók nyi tá nya elôtt sze re -

nád já nak em léke föl rém lik pár hang ere jéig), San tuz -
za és Lu cia ma ma gyá szol, Al fio azon ban, kar ján Lo -
lá val, az elsôk kö zött ér ke zik a ko mé di á sok szí ni elô -
adá sára. Né há nyan le akar ják fény ké pezni az ele gáns
párt, de a testôrök el lök dö sik a pre pa pa raz zó kat.

Elôtte azon ban To nio lép a színre, a kö zön ség felôl,
az egyik pá holy ból, fi nom fe kete szmo king ban. A kö -
zép ter metû, tus kó szerû Ivan Kusn jert azon ban ko -
pasz fe jé vel, ôsz kör sza kál lá val, rö vid, hú sos nya ká val,
ne héz ele gáns úr nak látni. Mint ha ez ál ru hája volna,
s a bo hóc gú nya az igazi. (A com me dia dell’ ar té ban
Pe ter Ča necký óri ási, szok nya szerû al kot mánnyal tor -
zítja el vég képp.) A ver ista hit val lást nem csak ne künk
mondja el, ári ája alatt a szín pad is las san be né pe sül,
s a vá ros la kók is részt vesz nek az okí tá son. A tar tal -
mas ba ri ton pu hán szól, a ma gas sá gok szé pen meg -
nyíl nak. (Csak azt saj nálja az em ber, hogy ami kor a
szerzôt em líti, nem mu tat föl a „Pi azza Le on ca vallo”
táb lára...) Ebbôl az elôadás ból vi lá gossá vá lik, mi ért
ép pen To nio énekli a Pro ló got. Azért, mert ez az ô
szín háza. A tár su lat ve zetôje Ca nio, de a mai napi drá -
mai ese mé nye ket To nio, a bamba ren dezi. Kusn jer
go nosz, meg ke se re dett em bert for mál, aki ké zi tük ré -
vel a pub li kum sze mébe vi lá gít, s az ér deklôdô gye re -
ke ket dur ván meg frics kázza. Erôs fény ve tül Ca nio és
To nio pá ro sára, akik hosszú évek óta együtt dol goz -
nak, s most jött ez a kis nôcske a fél re csa pott baszk
sap ká já ban, és köz éjük állt. Ca nio Sil vi óra fél té keny,
To nio vi szont Ned dára, ami ért szét dúlta az ô férfi ba -
rát sá gu kat.

A bol gár Kos ta din And reev el ké pesztô han gerôvel
és ve he men ci á val szó lal tatta meg Ca niót. Már bel épé -
se kor nyil ván va lóvá tette: hir te len in du latú, szélsôsé -
ges em ber rel van dol gunk, s bi zony ne héz mo so -
lyogni a cse pû rágó szín pa di as sá gán. A hí res „Ka cagj,
ba jazzó!”-t „for tis sis sis si mó ban”, túl csor duló fáj da -
lom mal üvölti a ké pünkbe, s a vé gén el ke se re dé sé ben
da ra bokra vag dossa ké sé vel az esti elôadás pla kát ját.

BALRA: L’ubica
Rybárska (Santuzza) 
és Zuzana
Dunajčanová (Lucia)
és Vitomir Marof
(Alfio) a Paraszt -
becsületben

JOBBRA: A. Šilhavíková
(Nedda) és K. Andreev
(Canio) a Bajazzókban 
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(Lásd Tí már György: „ku lissza ha so gató: szín házi munka kör”.) Ez már a to  -
le rán sabb nézôk tûrôké pes sé gén is túl lép. Ám ek kor az in ter mezzo szé les
dal lama alatt Ca nio vá rat la nul tán colni kezd, és ha tal mas ba lett ug rá sok -
kal sírja to vább fáj dal mát. Hir te len föl tû nik, hogy To nio mind vé gig a szí -
nen volt, most ô is ug rásra per dül, s a torz pas de deux után zo kogva öle -
lik át egy mást. Za varba ejtôen nagy ope rai pil la nat. Med dig meg ren dítô
va la ki nek a fáj dal ma, és hon nan vá lik ne vet sé gessé? Vi szo lyog junk And re -
ev külsôdle ges esz kö zeitôl, avagy az áb rá zo lás kon zek vens vol tát di csér -
jük? Van min gon dol kod nunk, amíg a trom bi ta szóra össze gyû lik a nép.

Van min föl há bo rod niuk hôse ink nek is! Sil vi ó ként Pa vol Re me nár
olyan dü hítôen kar csú, ma gas és fi a tal, vi lá gos szvet te ré ben és vaj színû
pa na ma ka lap já ban olyannyira da liás, hogy azt tény leg ne héz el vi selni!
Ca nio-And reev leg föl jebb negy ve nöt éves, a pi ros blú zos, fe kete szok nyás
Nedda pe dig kö rül be lül har minc, nem olyan nagy a kor kü lönb ség, még
job ban fáj a meg csa la tás. Nedda so káig vo na ko dik, Sil vi ó val a nagy sze -
relmi kettôs elsô ré szét egy uta zó láda két ol da lán ének lik, a szö késrôl
szóló dön tés, a sze re lem ki tel je se dése a sze münk elôtt zaj lik. To nio hat -
van fele jár, nem po ten ci á lis sze replôje egy sze relmi há rom szög nek, val -
lo mása Ned dá nak in kább csak af féle pro vo ká ció. Sil vio vi szont ma xi -
mum húsz le het, gon dol hat juk Al fio fônök elsô há zas sá gá ból szár mazó
fi á nak, de kép zel het jük azt is, hogy a pad rone tá mo gatja a te het sé ges fiú
egye temi ta nul má nyait.

A Ba jaz zó kat Chu dovský, And reev és Kusn jer al ka tára építi. Nem tu -
dom, más sze re posz tás ban ho gyan mû kö dik a do log, de itt To nio meg -
ke se re dett go nosz sága és Ca nio fé ke vesz tett tem pe ra men tuma ki tûnôen
szer vezi az ese mény sort.

A fi nálé em lé ke ze tes. Ca nio ôrült fél té keny sé gé ben meg öli Ned dát, és
le üti a se gít sé gére sietô Sil viót. Ek kor mondja ki ne ve ze tes mon da tát: „La
com me dia è fi nita!”, s csak utána döfi tôrét mar ko la tig az esz mé let le nül a
há tán fekvô fiú mell ka sába, való ság gal össze ka sza bolva ôt. To nio bol do -
gan dör zsöli mar kát: terve si ke rült. Erôs fe lin du lás ból el kö ve tett kettôs
em be rö lés; ô min den hé ten be jár majd Ca ni ó hoz a bör tönbe, aki nek
rajta kí vül sen kije sem ma radt im már a vi lá gon.

A ki tûnô ze nei meg va ló sí tás irá nyí tója a ve te rán Ond rej Le nárd volt,
drá mai sod rás sal, pon to san, plasz ti ku san mu zsi kált. 

Nagy szerû pro duk ció, amely épp csak egy ki csit té ríti el a da ra bok ide -
jét, annyi egye dit tesz hozzá a fi gu rák lé lek ta ná hoz, amennyi éne ke seibôl
kö vet ke zik, s a túlzó szín pa di as sá got is ref le xi ó ként al kal mazza.

Summary

Editor in chief Tamás Koltai presents the
changed exterior of our soon forty years
old review and outlines its prin cipal
features and purposes. 

Critics of the month – Tamás Tarján,
Balázs Urbán, Andrea Tompa, Dezsô
Kovács, Andrea Stuber, Andrea Rádai,
Kinga Boros, Judit Szántó – share their
impressions of Ibsen’s The Wild Duck (Ka -
to na József Theatre), Peter Shaffer’s Ama -
deus (Nyíregyháza), Charlotte Brontë’s
Jane Eyre as adapted by Sándor Zsótér
(Radnóti Theatre), Gabriel García Már -
quez’s Hundred Years of Loneliness (Come -
dy Theatre), Tchekhov’s The Cherry Or  cha rd
(Miskolc), Ferenc Molnár’s Harmony (Pest
Theatre), András Visky’s A Long Friday,
adapted from a novel by Imre Kertész
(Hun garian State Theatre, Kolozsvár/ Cluj)
and Thomas Kyd’s The Spanish Tragedy
(Budapest Chamber Theatre).

With some reference to this last prod -
uction, Ottilia Cseicsner sums up the re -
ception by Hungarian stages of the Eng -
lish revenge play, as represented by works
of Marlowe, Kyd, Webster, Tour ne ur,
Ford, Middleton-Rowley and by the ano -
nymous play Arden of Feversham.

Dance critics Szilvia Szilágyi Sisso,
Csaba Kutszegi and Tamás Halász saw for
us  On the Possible States of the Surface of
Bodies by Fortedanse, the new company of
Csaba Horváth, a version of  Hamlet at
Gyôr (with Marie Brolin-Tani’s choreog ra -
phy) and It Makes No Difference by the PR-
evolution Dance Company (choreography
by Attila Kun and the company).

Tamás Szirtes, managing director of the
Madách Theatre is interviewed by Zsolt
Koren, chiefly about the importance, the
problems and the perspectives of a theatre
specialised on musicals.

Our new column on theatre history is a
collection of contributions to a discussion
on „The Crisis of Hungarian Playwriting”,
launched by the famous periodical „Nyu -
gat” (The West) in 1928. Introduced by
András Nagy, director of the Hungarian
Museum and Institute of Theatre History. 

In the first part of our column on world
theatre we publish the Manifesto of the
National Theatre of Scotland founded in
2006 and an account by László Sz. Deme
of the first results of this institution. 

The second part of this column con -
cerns the present state of opera produc ti on.
Two chapters of Manuel Brug’s book Opern  -
regisseure heute analyze the out standing
role of stage directors in today’s musical
theatre; Fanni Nánay evokes opera prod -
uctions by three famous Polish directors,
Grzegorz Jarzyna, Krzysztof War likowski
and Krystian Lupa; and Ta más Márok saw
for us Mascagni’s Cavalle ria Rusticana and
Leoncavallo’s I Pagliacci in Bratislava, Slo -
vakia.

Our playtext of March is Imre Szabó
Stein’s new adaptation of Thomas Kyd’s
The Spanish Tragedy.      

MINDEN PÉNTEKEN!
KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL VAGY FIZESSEN ELÔ!

Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft
Megrendelhetô a szerkesztôségben: 

1089 Budapest, Rezsô tér 15.
Tel: 06–1 210– 5149, 210–5159, 

Fax: 303–9241 • e-mail: lapterjesztes@es.hu 

HELYREIGAZÍTÁS

Februári számunk címoldala téves képaláírással jelent meg. 
A helyes képaláírás: Dimanopulu Afrodité (Az Idô) és Görög László
(Leontes) A tél meséje egri elôadásában. A hibáért elnézést kérünk.
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