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Bár a tavalyi szezonban bemutatott Titus
ndronicus és a Cyrano, illetve az idei
vadban színpadra állított Orpheus alá-száll, a
oyzeck és A kaméliás hölgy nagyon is

ülönböző, egymással aligha összevethető
űvek, Zsótér Sándor mégis össze-mérhető,

ok szempontból hasonló előadásokat
endezett Shakespeare és Dürrenmatt, Ros-
and, Tennessee Williams, Büchner, illetve az if-
abb Dumas alkotásából. Ezeket a produkciókat
gyanis elsősorban nem a színpadra állított szö-
egek sajátosságai, hanem a színpadra állítás
ajátos megoldásai határozták meg. Zsótér
lyan szuverén rendező - és ez manapság ritka
, akinek azonnal felismerhető stílusa van, akit
gyéni színházszemlélet jellemez. S habár ez
okakat vitára késztet, annyi talán vitathatatlan,
ogy a „Zsótér-színház" jelenség, s mint ilyen,

eírásra, értelmezésre, talán értékelésre is érde-
es.
(Zsótér eddigi rendezéseivel foglalkozva nem

eszélek első munkájáról, A kaktusz virágáról,
mely szürreális jelmezeivel és térkezelésével,
z ironikus színészi játékkal sok szempontból

ajzik Edit a Titus Andronicusban

előlegezte a későbbi előadásokat, de végered-
ményében azért még hagyományosabb produk-
ció volt, mint a következők.)

Szövegváltozatok

Zsótér nem tiszteli az irodalmi alkotást. Nem
te-kinti sérthetetlennek. Belenyúl a darabokba:
megkurtítja, felcseréli, egymásba csúsztatja a
jeleneteket, átírja, máshonnan vett részletekkel
egészíti ki a szöveget. Úgy tűnik, mintha ezzel a
darabok menetét zavarná össze, a történetet
tenné kuszábbá, kiismerhetetlenné - valójában
azonban kiemeli a leghangsúlyosabb mozzana-
tokat, s ezzel az események archetipikus jellegét
erősíti meg. Lecsupaszítja a műveket, de egy-
szersmind lefejti róluk azokat a formálási
eljárásokat is, amelyek felépítésüket
meghatározták, s így saját szemléletmódja
alapján mintegy újraalkothatja az irodalmi
alapanyagot. Zsótér ezzel feloldani igyekszik a
színház lényegi paradoxonát: azt a feszültséget,
melyet a színjátszás jelen idejű érzéki
közegében megjelenő múlt idejű irodalmi
konvenciórendszer kelt. A dramaturg-rendező
ezért a drámai formák fellazításához a szín-
játszásunkat meghatározó konvenciók tagadá-

sát társítja. Előadásaiból úgy tetszik: az irodal-
mi szövegek átalakításával a maga többrétegű,
de a formai szigorúságot nélkülöző színházi
nyelvéhez adekvát alapanyagot igyekszik lét-
rehozni.

A Titus Andronicus Zsótér-féle változata a
Shakespeare-darab kuszaságát a Dürrenmatt-
átirat példázatosságával ellensúlyozta.
Megtartotta a rémdráma kegyetlen, meghök-
kentő fordulatait, de ezek az elévült műfaj vég-
letességeit jelző idézőjelek helyett a borzongató
jelen idejűséget hangsúlyozva jelentek meg a
színpadon.

A Cyranót a dramaturgiai beavatkozás meg-
szabadította az utóromantikus konvencióktól: a
különféle színeket képviselő háttérfiguráktól, a
különlegesség atmoszféráját keltő életképektől, a
grandiózussá alakítható tömegjelenetektől.
Maradt a három főszereplő furcsa, ellentmondá-
sos viszonya - erre koncentrált ez a változat. De
Zsótér a szerelmi háromszögtörténetről is igye-
kezett lefejteni az érzelmes közhelyeket, hogy
valójában a személyiségcsere bizarr téveszté-
seiről szólhasson az előadás. Ezt szövegrövidí-
tésekkel, jelenet-átcsoportosításokkal és nem
utolsósorban groteszk játékötletek egész sorá-
val érte el a dramaturg-rendező. Ebben a válto-
zatban az első felvonásból vett részleteket az
ötödik felvonás felidézése követi. A váltást az
időbeli ugrást bejelentő és a helyszínt leíró szer-
zői instrukciók felolvasása jelzi. (Hasonló értel-
mű kiszólások egész sorával találkozhatni Zsó-
tér rendezéseiben.) Az ötödik felvonás zárdai je-
lenetébe applikálódnak bele Cyrano, Roxane és
Christian kapcsolatának korábbi mozzanatai -
többnyire visszafelé haladva az időben. Ezáltal a
kiüresedés és a hiábavalóság darabvégi, halál
közeli hangulatával telítődneka korábbi, szenve-
délyesebb, érzelmesebb fordulatok is. (Persze
ennek érzékeltetésében a színészi játéknak is
óriási szerep jut.)

Az Orpheus alászáll szövegébe történő be-
avatkozások a darab nehézkes dramaturgiáját
igyekeztek korrigálni. Tennessee Williams sze-
replők sorát vonultatja fel azért, hogy hosszadal-
mas beszélgetésükből kiderüljön néhány alapin-
formáció. Zsótér valóban kórusként használja
ezeket a közléseket: a főszereplők jeleneteiben a
háttérfigurák karként megszólalva közlik azokat
az előzményeket, amelyek akkor éppen fontosak
a viszonyok és a motivációk megértéséhez. Ami
Tennessee Williamsnél jelenetformába
öltöztetett magánbeszéd, az Zsótérnál valóban
monológgá alakul. A színpadi változat elhagyja
azokat a gondosan felépített jeleneteket, ame-
lyek csakis az atmoszféra érzékeltetésére szol-
gálnak. Kiiktatja azokat a figurákat (vagy meg-
szünteti egyediségüket), akik a mű világában
nem képviselnek tényleges viszonyt, vagy nem
rendelkeznek drámai aktivitással. Így az előadás
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lényegében Val és Lady kettősére koncentrál,
melyet elsősorban nem a környezetükhöz fűző-
dő viszonyuk, hanem a múltjukkal való kapcsola-
tuk tölt meg feszültséggel.

Az említett öt darab közül a Woyzeck szöve-
gébe történt a legerőteljesebb - és leginkább vi-
tatható - beavatkozás. Amíg például a Cyrano
vagy az Orpheus esetében indokolt a szövegek
tényleges tartalmait lassanként elfedő irodalmi
(és színházi) konvenciók lebontása - és ezáltal a
művek lehetséges jelentéseinek erőteljes
megmutatása -, addig a Woyzeck töredékessége
épp ellenkező eljárást indokolna: a darab
„szétszedése", elemekre bontása helyett annak
rekonstruálását, egy lehetséges konstrukció fel-
építését.

Zsótér változatának kiindulópontja is a kiegé-
szítés: Büchner Lenz című novellájának részletei-
vel és a közelmúlt alternatív zenekarainak (főleg a
Bizottságnak és a Trabantnak) dalaival dúsítja a
szöveget. Ezek egymáshoz illesztése azonban in-
kább csak tematikailag indokolt (a depresszió, il-
letve az őrület változatai jelennek meg általuk), de
a felhasznált műveknek sem világképe, sem mű-
vészetfelfogása nem illeszkedik szervesen az
előadásba. (Woyzecknek az Istentől elhagyott vi-
lágban zajló magányos pokoljárásával - aláme-
rülésével - szemben a Lenz arról szól, hogy az is-
tenivel áthatott világban is megközelíthetetlen
marad a transzcendens. A kóborló istenkeresés-
ben születő negatív bizonyosság az a mindensé-
get betöltő üvöltő csend, amely nem hagyja nyu-
godni a főszereplőt, az a zaklatott apátia, amelybe
Lenz őrülete elhatalmasodásával zuhan. Másfe-
lől, míg a Büchner-művek - egy teljes világ érzé-
keltetésével - ábrázolják a szorongásokból szü-
lető depressziót, az alternatív zeneszámok csak
felidézik, megnevezik, de nem teremtik meg az él-
ményt. A Büchner-művek művészi jelek, a Tra-
bant- és Bizottság-dalok viszont csak jeladások,
gesztusok.)

A miskolci előadásra készített Woyzeck-va-
riáció megváltoztatja a jelenetek sorrendjét is. (A
gyilkosság stilizált megjelenítésével kezdődik a
produkció, majd a laza időrendben felidéződő
események végén újból a gyilkosságot közvetle-
nül megelőző párbeszédhez érkezünk. Ez a
megoldás a linearitás helyett a ciklikusságot, az
egyszeriség helyett az állandó ismétlődést
hangsúlyozza. Ezt erősítik a motorzúgásból ki-
hallatszó zárómondatok is: „Csak tovább, hát
mindig csak tovább!") Ugyanakkora Lenzből és a
dalokból vett részletek a jelenetek belső egységét
is megbontják. Ezáltal (akárcsak Zsótér többi
rendezésében is) a kauzalitás helyett valamiféle
asszociatív dramaturgia határozza meg az elő-
adás felépítését: a művek hasonló motívumai-
nak összekapcsolásával kialakuló hangsúlyok a
belső és külső üresség, az elveszettség és a
megváltás, a determináltság és a menekülés, a

(Földi László (Castel-Jaloux) és Kocsmáros
Gábor (Christian) a Cyranóban (Csutkai Csaba
felvételei)

bűn és a morál, az önpusztítás és a szabadság
kérdéseit emelik ki a szövegből.

Az ifjabb Dumas regényéből készített szöveg-
változat, a Hölgykaméliák nélkül szintén arra tö-
rekszik, hogy lefejtse a történetről a perdita ro-
mantika kétes konvencióit, s valójában a bizarr
szenvedélyek kétségbeesett drámájaként mu-
tassa fel az alaphelyzetet. Zsótér ismét a végéről
kezdi a történetet, Gautier Margit szenvedésével
és halálával. Ez a felütés alapvetően átértelmezi
Armand és Margit szerelmének korábbi fordula-
tait. A férfi a pusztulás kétségbeesésében igyek-
szik felidézni a múltat. Azzal, amit szerelme halá-
lakor csak empatikusan élt át, most saját léte
alapproblémájaként szembesül, hisz a szöveg-
változat kiegészítése szerint Armand -
szerelme halála után Afrikába menekülve -
maga is az egyedüllét sivatagában, a halál
közvetlen köze-lében kószál már. Zsótér
átiratának lényege ez: egybecsúsznak a más-
más időben zajló, de hasonló - egymást
ellenpontozva erősítő - helyzetek. Nem teljes
jeleneteket, hanem jelenettöredékeket látunk, a
szituációkból kiemelt jellegzetes mondatok
idézik fel a történet fordulatait: egymásba épül
Armand apjának Margittal, illetve fiával folytatott
beszélgetése, összekapcsolódik Armand és
Margit első találkozásának és végső
elválásának jelenete, egybefolyik szakításuknak
és Margit élettől való búcsúzásának helyzete is.
Időrend helyett tehát a múltidézés asszociatív
szerkezetet követ.

Az eredeti mű morális rétegének olcsó dilem-
máit valódi feszültséggel helyettesíti így Zsótér, a

szerelem eredendő teljesületlenségével, a zak-
latott önfeltárulkozás, a küzdelmekben teljesülő
önátadás megalázó hiábavalóságával. Zsótér
változatában a szerelmesek számára nem holmi
álságos erkölcsi csapdahelyzet jelent akadályt,
hanem az emberi lét tragikumára való rádöbbe-
nés, az elmúlás visszavonhatatlanságával való
szembesülés. Zsótér az előadás emblémájává
emeli a test, szerelem, halál hármasságát. Szö-
vegváltozatában a szerelem nem az örömöt kí-
sértő kaland, a társadalmi konvenciókkal való já-
tékos kacérkodás, hanem valóban a bűn megkí-
sértése, alászállás a test titokzatos világába,
olyan mélyre, ahol nemcsak két különnemű
egyed olvadhat önkínzóan eggyé, hanem Erósz
és Thanatosz is azonos lényegűnek tetszik. A
test mágikus oltárán titokzatosan érintkezik élő
és halálon túli, egyedül az eleven és a halott, a
számon kérhető és a kimondhatatlan.

Terek

Ahogyan Zsótér a szövegváltozatokban sem
tartja fontosnak a darabokban felhasznált kon-
venciók megtartását, ugyanígy a színpadra állí-
tás során sem érzi lényegesnek a bennük ábrá-
zolt világ rekonstruálását. A Zsótér-előadások
helyszíne sosem egy felidézett reális világ, ha-
nem mindig valamilyen meghatározatlan, stili-
zált tér, melynek tagoltsága ellenére sincsenek
pontosan kidolgozott belső viszonyai. Ezáltal a
helyszínek, és a jelenetek egymásba
csúsz(hat)nak. Nyugvópontot, viszonyítási lehe-
tőséget csak néhány, a térbe helyezett valósá-
gos tárgy jelent - melyeknek azonban gyakran
irreális vagy szürreális a használata. Hol jelérté-
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Szabó Tünde (Lady Torrance), Csorba Ilona
(Dolly Hamma) és Juhász Győrgy (Val Xavier)
az Orpheus alászállban

kűek (jelképpé vagy metaforává válnak), hol
meg pusztán gesztusértékű a jelenlétük (asszo-
ciációkat indítanak el, vagy „kiszólnak" a műből).

A Titus Andronicus emelvénye még pusztán a
Shakespeare-színház felidézéseként és ironizá-
lásaként hatott, hiszen a groteszk játékmóddal
megjelenített alapanyagnak is természetes kö-
zege ez az üres tér, amely csakis a szereplők kö-
zött kialakuló viszonyok és akciók szerint telítő-
dik jelentéssel.

A Cyrano esetében viszont már gesztusértékű
a pontosan meghatározott helyszínek, a
romantikus kulisszák kiiktatása. A színpadot al-
kotó dobogórendszeren minden szereplőnek
megvan a maga (egy-egy berendezési tárggyal
jelzett) tartózkodási helye. Innen állnak fel, ide
térnek vissza az alakok, akik hol szereplő-ként,
hol pusztán nézőként vannak jelen a színen. Az
előtérben Christian kerevete áll. A hát-térben
emelvény, melyen Roxane forgószéke látható.
Kissé oldalt, középen egy fürdőkád, melyből
(bizarr entrée-ként) egyszer csak elő-bukkan a
Montfleuryre ripakodó Cyrano. Az individuális
elszigeteltség és egyediség jelzései ezek az
ülőalkalmatosságok, melyek a szituációknak
megfelelően újabb jelentéssel bővülhetnek:
Roxane emelvénye például az erkélyt vagy a
zárdát is jelenti, Christian heverője tábori
helyszíneket is idéz.

Az Orpheus terét két elem határozza meg: a
középen álló üvegkalitka és a háttérből időnként
előregurított Trabant. Mindkettő a darabban sze-
replő tárgyak (és motívumok) megerősítéséből,

ből összecsukható ágy kerül időnként elő. Mel-
lette - Armand Afrikájára és sírhalomra egyaránt
utalva - kövekkel telerakott emelvény. Bal-ra tőle
üres dobogó, a színpad szélén pedig egy
röntgengép, amely inkább utalásként mint jel-
zésként működik az előadásban. Emlékeztet
Margit tüdőbajára, de arra a Varázshegyből az
előadásba emelt helyzetre is utal, amikor a főhős
szerelmének titokzatos lényét és saját érzései-
nek rejtelmes testi lényegét is a röntgenfelvétel
alapján érti meg. (Ugyanakkora röntgengép a
játékban korántsem kap olyan kitüntetett
szerepet, mint amekkora helyet a térből elfoglal.)

Középen vékony gerenda választja ketté a
nézőteret. Itt is, a közönséget körülölelő pallókon
is játszanak a szereplők. Szemben a nézőkkel
tükör, amelyben a közönség háta mögé állított
televízió is tükröződik. A tévé tetején videoké-
szülék és -kamera. Hol a tőlünk távol, a betegá-
gyán fekvő Margitot látjuk benne, hol pedig a kö-
zöttünk járkáló Armandot, amint a kamerába bá-
mulva önmagának beszél. Egyszerre láthatjuk
hátulról és szemből, választhatunk többször is,
hogy a színházi előadás képeit nézzük-e vagy
azok tükröződéseit, a helyszíni történést figyel-
jük-e vagy annak valamely látszati lenyomatát.
De magunkat is megfigyelhetjük a tükörben,
ahogy az előadást szemléljük.

Szituációk - színészek

Természetes következmény: ha oldódik az írói-
lag megformált jelenetek zártsága, ha nincsen
bejátszható reális tér, módosul az előadásokban
a szituációk megjelenésmódja is.

A dramaturgiai-rendezői beavatkozások kö-
vetkeztében ezekben a produkiókban nem min-
den színpadi pillanat tekinthető egyúttal drámai
helyzetnek, színházi szituációnak. Nagyon sok a
narratív elem (felolvasott vagy elénekelt hely-
színleírás, érzelmi állapotot megfogalmazó ária,
kórusszerűen vagy monológként felidézett törté-
net). Zsótér rendezéseiben sok a stilizált jelzés
(önálló értékű mozgás, gesztus, színpadi kép), il-
letve a „produkcióértékű" elem is (dalok, ironikus
táncok).

Úgy is mondhatnánk, hogy ezekben az elő-
adásokban csak a szereplők egy része szituá-
cióképes: az egyediségükben meghatározott fő-
hősök mellett ugyanis egyénietlen alakok állnak.
(Egy-egy színész gyakran több háttérfigurát is
megjelenít.) Ezek az alakok még akkor is kívül
állnak a történeten, ha beleszólnak abba. Szava-
ik, jelzéseik utalnak a cselekmény továbbhala-
dására, de nem teremtik meg, csak felidézik a ki-
alakuló új helyzeteket. A főszereplők közt zajló
jelenetek viszont valóban megjelenítik a szituáci-
ókat, ám a megjelenítés módja két szélső érték
között hullámzik. Az egyik végpont: a szereplők a

illetve módosításából következik. Az üvegkalitka
konkrét szerepében telefonfülke, de az
előadásban használati tárgyból gyakran
jelképes tartalmak kifejezőjévé válik. Itt áll
Carol, mintegy köz-szemlére téve magát,
miközben a többiek becsmérlő megjegyzéseket
tesznek rá. Ide húzza magával a lány Valt, hogy
bezárkózzék vele a fülkébe. Itt alázzák meg a
seriff emberei a férfit: meztelenre vetkőztetik
és rázárják az ajtót. A háttérben álló Trabant a
darabban szereplő amerikai kocsimárkák
ironikus megfelelője, egyúttal az útraindulás-
megérkezés groteszk cáfolata is.

A Woyzeck tere még kevésbé meghatározott.
A háromszög alakú, élénk színű, résekkel, járá-
sokkal szabdalt, a nézőtér felé lejtő, mozgatható
dobogók azokat a rajzokat idézik, amelyek kü-
lönféle nézőpontokból megrajzolt perspektívák
egymásba csúsztatásával jelzik az ábrázolás-
mód viszonylagosságát, de mintha háztetőkre
vagy épp színpadra is utalnának. (A
meghatározatlanság következménye: az
asszociációk szabadon bővíthetők.) A hátteret
alkotó festett hegy-vonulat a Lenz világát idézi,
a hegytetőre rajzolt fordított kereszt a Megváltó,
illetve a Sátán szimbolikáját vonja be a
történetbe. Oldalt játékautomata, az egyik
dobogón ágy, az előtérben asztal (nem a tóba
dobja, hanem ebbe rejti a kését Woyzeck,
miközben a Bizottság dalát énekli: kések,
vérszerű kések). A színpadon álló tárgyak-nak
sincs azonban ebben az előadásban olyan
kitüntetett (és meghatározott) szerepe, mint a
Cyrano vagy az Orpheus díszletelemeinek.

A Hölgy kaméliák nélkül tere - az eddigi Zsó-
tér-előadások legpontosabban tagolt színpada
- a történet különféle színhelyeit felidéző (és
ironizáló) dobogókból áll. Jobbra - Margit
szobáját jelezve - egy fekete tulipános
szekrény, mely-
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körülöttük lévő világ rekonstruálása nélkül is ké-
pesek érzékeltetni a szituáció teljességét, a hely-
zeteket vagy alakokat ironizáló gesztusok elle-
nére is felidézik teljes világukat, belső állapotu-
kat, összetett viszonyaikat. A másik véglet: a szi-
tuációktól független színpadi jelzések feloldják,
megszüntetik a drámai helyzeteket.

Mindez azt is jelenti, hogy Zsótér előadásaiba
nehéz feladat hárul a színészekre. Nem jel-
lemezhetik hagyományos eszközökkel az ala-
kokat, de mégiscsak meg kell teremteniük azok
belső hitelességét, izgalmassá, sokértelművé
kell tenniük őket. A Cyrano sikere nagyrészt an-
nak köszönhető, hogy a három főszereplő:
Földi László (Cyrano), Molnár Erika (Roxane)
és Korcsmáros Gábor (Christian) képes volt
erre. Az Orpheusban Szabó Tünde (Lady) és
Juhász György (Val) játéka is teremtett szép
pillanatokat. A Woyzeck és a Hölgykaméliák
nélkül előadásában egyaránt magával ragadó
Kuna Károly alakítása, aki pontosan eljátssza a
kívül-ről meghatározott mozgásokat, jelzéseket,
mégis belülről fűtött, indulatokkal teli alakokat
formái.

Mégis úgy tetszik, mintha Zsótér nem volna
eléggé tisztában azzal, hogy az általa teremtett
játékstílusban (az előadás összhatásában) mi-
lyen fontos szerepe van a színészi játéknak, hi-
szen rendkívül sok (rossz értelemben vett) ama-
tőr színészi megnyilvánulást engedélyez. Ennek
a színészi esetlegességnek legkevesebb jelét a
Dumas-előadásban látni.

Színházi formák

Zsótér rendezéseinek legnagyobb ellentmondá-
sához érkeztünk: bár úgy tűnik, hogy az előadá-
sokban a látványelemek és a groteszk gesztu-
sok, ironikus játékötletek a meghatározóak, a
produkciók színházi nyelve mégis megőrzi a
verbalitás elsődlegességét. Az egyéb színpadi
jelzések csak a szavakhoz való viszonyukban
hat-nak. A gesztusoknak (és más színpadi
jelzések-nek) itt nem az a feladatuk, hogy
hitelesítsék az elmondottakat, reálissá tegyék az
alakokat és a szavakkal teremtett helyzeteket,
hanem hogy ironizálják, átértelmezzék, valami
váratlan asszociációval egészítsék ki,
idézőjelbe tegyék vagy épp cáfolják azokat.
Ezért is mondhatjuk, hogy Zsótér rendezéseinek
meghatározó eleme az átalakulás, az
átváltozás. Az előadásokkal kapcsolatos
hiányérzetünk is részint ebből következik: ezek
az átváltozások csak ritkán igazán váratlanok és
sokértelműek, csak kevésszer igazán
elementáris erejűek. A Zsótér által kikutatott
színpadi nyelv több játékötletet, eredetibb
megoldásokat kívánna meg. Említsünk ilyen ér-
telmű pozitív példákat! Az egyszerűbbek közül
való, amikor az Orpheusban Vala telefonkagylót

egyszer csak zuhanyrózsaként kezdi használni.
Bonyolultabb az a helyzet, amely a Woyzeck-
ben Marie és az Ezreddobos között alakul ki. Az
intim pillanatból (a férfi a nő ujjait csókolgatja, a
szájába veszi) Marie hátralép, s így az előbb még
bizalmas szituáció váratlanul vádló kézmozdu-
lattá alakul át. Az átváltozások, hangulatváltások
leghosszabb, legkidolgozottabb példájával a
Hölgy kaméliák nélkül előadásában találkozunk.
Armand vadul nekiesik a nőnek, s a kétségbee-
sett szeretkezés imitálása végén lecsúszott nad-
rággal, bohócként áll megalázottan a színpadon.
Testére kerül egy női ruhát jelző bordó öltözet,
hisz Armand maga bújik bele Margit szerepébe
is. (A teljes azonosulás és a személyiségvesztés
jeleként egyaránt funkcionál ez a motívum.) A

Posta Lajos (Andres) és Kuna Károly (Woyzeck)

kaméliás hölgyet játszva egy férfival zajló bizarr
szeretkezés jelzése következik. Armand köz-
ben átnyúl az ágyról a másik emelvényre is,
egyik keze a kövekre támaszkodik, másik kezé-
vel az ég felé kap, miközben lába az ágyon
nyugszik. A bordó ruha lecsúszott felsőtestéről,
csupaszon, széttárt karokkal - a piétát is idézve
- feszül neki a semminek. Ekkor azonban
váratlanul hátrafordul, hogy megnézze magát a
tükörben. A furcsa, kétértelmű helyzetből szü-
lető patetikus kép egy pillanat alatt groteszk ki-
kacsintássá válik.

Ahhoz, hogy a Zsótér-előadásokban több ha-
sonló hatású megoldást láthassunk, úgy érez-
zük, szigorúbbformálásra, a színpadi helyzetből
kiinduló következetesebb belső építkezésre len-
ne szükség. A produkciók túlzottan is szakado-
zottak, nem elég folyamatosak. Létrejönnek iz-
galmas színpadi helyzetek, de nem folytatódnak,
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Orosz Anna (Maríe) és Földi László (Ezreddo-
bos) a Woyzeckbe (Jármay György felvételei)

nem nőnek át egymásba, nem következnek egy-
másból. Az egyik helyzetből inkább csak átlé-
pünk egy másikba, anélkül, hogy magát a tényle-
ges történést, az átváltozást nyomon követhet-
nénk. Mintha a színpadi történéseket sokszor
nem belső logika, hanem valamilyen külső néző-
pont alakítaná. (Erről árulkodik az is, hogy az elő-
adásokban rendszerint hangsúlyos szerep jut
egy külső nézőpontot képviselő alaknak, rend-
szerint egy énekesnőnek.)

Bár hasonló típusú ötletek ismétlődnek ben-
nük, mégis állíthatjuk: nem egyformák ezek a
produkciók. Mindegyiknek pontosan felismerhe-
tő, jellegzetes formálási elve van.

A Titus Andronicus-előadás szertelen, diákos
ötletek egész sorával éri el, hogy a rémtörténet
viszolygás helyett elképedt nevetést váltson ki.

A Cyrano játékötletei azt hangsúlyozzák,
hogy a hamis pózok miatt az intim pillanatok is
betölthetetlenné válhatnak. (Nem a póz maga,
hanem csak jellege változik meg azáltal, hogy
Cyrano szenvtelenül mikrofonba bömböli az orr-
monológot, vagy hogy szonettjét heavy metal-
gitárosként adja elő. Roxane szenvedélye is
gyakran hat magakelletésnek ebben a
változatban. Felismerése, hogy valódi szerelme
Cyrano volt, végképp értelmetlenné válik, ha
végső beszélgetésük alatt is a karjaiban fekszik
- közhelyes pózban - a halott Christian.)

Az Orpheus alászáll előadásának alapformája
azt hangsúlyozza, hogy a két főszereplő egy-
máshoz való viszonya elsősorban a múltjukkal
való kapcsolatuk alapján értelmezhető.
Mindket-

tőjüket kettősségek határozzák meg: mások vol-
tak, mint amilyenek most, mássá lehettek volna,
mint amivé váltak. Egykori értékeiket elemész-
tette környezetük, illetve maguk is eltékozolták
őket. Zsótér előadásában újból megelevened-
nek ezek a mélybe süllyedt lehetőségek. A szín-
padon ugyanis nemcsak Lady és Val van jelen,
hanem gyerekarcú alteregóik is. A férfi a gitárjára
mutat, de a fiút látjuk, kezében az orpheuszi lant-
tal. Az asszony a múltjáról beszél, és a feltáruló
hűtőszekrényből előlép a tizenöt éves kamasz-
lány. Ilyen értelemben halottfeltámasztás Val ér-
kezése. Mindketten egykori önmagukhoz talál-
hatnának vissza. Lady a fiút öleli, a férfi a lányt
szorítja magához a szerelmi jelenetben. Új életre
kel az elveszett, folytathatónak tűnik az, ami
kis-stílű tragédiák következtében megszakadt.
De hogy mi történik ezzel a kósza reménnyel,
nem elég világos az előadásból. A darab
lezárása (a gyilkosság) itt idézőjelbe kerül, és
ami helyette történik, valójában
értelmezhetetlen gesztus pusztán: a Jabe-et
helyettesítő játékrobot lám-pái izgatottan
villognak, az üvegfalon túl robbanásokat látni.
Lady megismétli zárómondatait: vége az
előadásnak, meghalt a majom. A Trabant
tetején fekvő Carol a kocsit verve énekelni
kezdi Janis Joplin Mercedes-Benz című dalát,
majd a mellékszereplők kánkánt járva zárják a
produkciót.

A Woyzeck alapformája a túlhevült, zaklatott
keresés, a sehová sem tartó menekülés. Ebben
az előadásban a főszereplő állandóan úton van.
Járkál a rések között, felkapaszkodik a dobogók-
ra, megérintené a fordított keresztet is. Olyan,
mint egy megszállott. Csak néha talál nyugvó-
pontot. Például akkor, amikor alulról
megvilágítva fekszik meztelenül az előtérben -
megalá

zottan, a megváltói kínok közelében. (Ugyanak-
kor nincsenek pontosan meghatározva a főhős
cselekvései, sokszor esetlegesnek tűnik, amit a
színpadon tesz.)

Az előadásból zavaróan egynemű világ tárul
fel. Mintha Woyzeck környezete is csupa meg-
szállottból állna. (Az Ezreddobos például moto-
ron érkezik, büszke fenséggel ismételgeti: mi-
csoda férfi vagyok, majd fújni kezdi a szaxofon-
ját. Az orvost itt nő játssza, aki magához vonja, a
paplanra húzza Woyzecket.)

A Hölgy kaméliák nélkül színházi formája
kényszerűség és választás következménye
egyaránt. Orosz Anna sérülése miatt Margit csak
a videobejátszásokban jelenhet meg. Ez a forma
azonban csak a kijelentésszerű, személyes ér-
vényű mondatokra alkalmas, a jeleneteknek,
dialógusoknak nem lehet résztvevője a kaméliás
hölgy. Szavai nagyrészt Armand szájából han-
goznak el. Így a férfi belső monológjaként hat az
egész történet. Ez a kényszerű eljárás egysé-
gessé teszi az előadást meghatározó indulatot,
belső küzdelemmé alakítja a Margit és Armand
közti feszültségeket, ám egyszersmind kiiktatja
azt a drámaiságot, melyet csakis a két főszerep-
lő egyenrangú jelenléte teremthetett volna meg.
Néha nehezen is követhető, hogy Kuna melyik
alak nevében beszél: Armand beszéde dialó-
gusként követhetetlen, monológként követke-
zetlen lesz.

Az előadás - sejthetően eredeti, Orosz Anna
kiesése előtti változatában is, de megvalósult
formájában mindenképp - az érzékelhető kép-
nek és tükröződésének kettősségére, a múlt ide-
jű, megjeleníthetetlenül hagyott események je-
len idejű, utalásos felidézésének feszültségére
épül, s így az azonosság és a szétválasztottság
kettősségeiről beszél. Azáltal, hogy az egyetlen
főszereplő játéka jelzi őket, még erőteljesebbé
válnak a paradoxonok. A szerelem alapdilemmái
jelölik ki az előadás gondolati kereteit: kezdet és
vég, kéj és szenvedés, szerelem és pusztulás fe-
szültségekkel teli összetartozását. A szerelmi
vágy eredendő belső természete szerint halál-
tánc is: Armandnak az emberi testet csodáló mo-
nológja egy kartoncsontváz forgatása közben
hangzik el.

Zsótér rendezései közül számomra a Hölgy
kaméliák nélkül tűnik a legegységesebbnek. Itt
válnak el legpontosabban a különféle hangne-
mek, itt illeszkednek legtermészetesebben a kü-
lönféle hatáselemek. Három színészi játékmód
kapcsolódik össze a produkcióban. Armand a ti-
lalmasba alámerülő szenvedély emberi hitelét
érzékelteti. Az eredeti történet hamissá kopott
erkölcsi dilemmái erőteljes ironizálásban jelen-
nek meg - ezt jelzi az artikulációs forma éppúgy,
mint az, hogy Armand apja is, a Margit környeze-
téből felidéződő alakok is állatmaszkokat (med-
véét, rókáét, kacsáét) öltve szólalnak meg. A
bel-
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Kuna Károly, A hölgy kaméliák nélkül fősze-
replője

ső érzések zeneként, áriaformában hangoznak
el - egyszerre teremtve meg ezzel az azonosu-
lás és a távolságtartás lehetőségét.

Jelszínház - gesztusszínház

Zsótér rendezései ellentmondásos hatást válta-
nak ki. Vonzó az a bátorság, ahogyan szakít az
irodalmi és a színházi konvenciókkal, megnyerő
az a szemlélet, melynek alapján sokféle elemből
igyekszik felépíteni előadásait. Indokolt azaz iro-
nikus szemléletmód, ahogyan a darabokhoz
nyúl, az a groteszk látásmód, amellyel előadásait
megformálja. Mégsem születnek mindebből tel-
jességgel meggyőző, valóban revelatív erejű
előadások.

Egyik lehetséges magyarázata ennek az,
hogy Zsótér rendezéseiben kétféle, egymásnak
is ellentmondó művészetszemlélet keveredik: a
jelszemléletű (metaforákban, szimbólumokban
gondolkodó) alkotásmód és a gesztusértékű
megnyilatkozásmód. Az előbbi magával a műal-
kotással teremt autonóm világot, az utóbbi rámu-
tat a műalkotáson kívüli valóságra, idézőjelbe
teszi, ironizálja nézők és alkotók közös világát.

A Titus Andronicusban gesztusértékű például,
hogy a szereplők a nyílt színi kannibalizmus
alkalmával hamburgert esznek. Ugyanakkor jel-
értékű, hogy a levágott végtagokat piros haris-
nya jelzi. Az Orpheus terében jelértékű (hisz
időnként szimbólummá is válik) a telefonfülke, de
gesztusértékű a Trabant. Jel a főhősök megket-
tőzése, de csak gesztus az előadást záró kán-
kán. A jelszemléletű művészetfelfogás látomá-
sokat építene fel, de a gesztusokat használó
szemléletmód megelégszik a látvány felidézésé-
vel. A Zsótér rendezéseit átszövő zenei idézetek
szintén gesztusértékűek. A Woyzeck összhatá-
sát például az rontja, hogy benne a jelekkel
szemben elhatalmasodnak a gesztusok. A szün-
telenül idézett alternatív zeneszámok utalásként
érdekesek, de a szereplők viselkedésének moti-
válására elégtelenek; mégsem hihetjük azt,
hogy a főhőssel azért esik meg mindaz, ami a
színpadon történik, mert „nem bírja a gyűrődést,
rosszak az idegei". Vagy hogy elszántságának
végső értelme az, hogy „lehetnék én is kamiká-
ze".

Talán azért tetszik sikeresnek a Hölgy kaméli-
ák nélkül, mert benne gesztus és jel nem válik
élesen szét. A tükör egyaránt hat metaforának és

Seres Ildikó és Kuna károly A hölgy kaméliák
nélkülben (Ilovszky Béla felvételei)

a színházi paradoxonra kimutató ironikus gesz-
tusnak. Az ágy ironikus jelzés, de a képalkotás
eszköze is: a kimért szeretkezések ritmusát
idézve fásultan csukja-nyitja Armand, de a halál
szót kimondva hátrahanyatlik, arcát az ágy
acél-hálója takarja el.

Másfelől az a benyomásunk, hogy Zsótér ren-
dezései inkább állapotszerűek, s kevésbé folya-
matközpontúak. Igen erőteljesen közvetítenek
hangulatokat, emberi állapotokat, de ezek egy-
másra hatásait és átmeneteit nem teremtik meg.
Ezzel csökken a színpadi szituációk drámaisá-
ga: az eldönthetetlen helyzetek, változó viszo-

nyok keltette feszültség. Ebből a szempontból is a
Hölgy kaméliák nélkül előadása tűnik a legegysé-
gesebbnek, mert - monológszerűsége következ-
tében is - a létállapotot belső folyamattá alakítot-
ta. Ezáltal felerősödött a színpadi hatás intenzitá-
sa, bár drámai ereje nem növekedett meg.

(Zárójelben)

(A cikket írva szüntelenül Antonioni Zabriskie
Pointjának zárójelenete jutott eszembe. Azok a
képek, amelyeken kinagyítva, egészen közelről,



l
s
p
b
v
k

r
f
l
k
s
v
s
k
h
a
k
m

k
m
s
á
n
c
t

T

M

F
l

n
d
S
P
G
n

 KRITIKAI TÜKÖR 

assított mozgással látni a robbanás közben
zéthulló tárgyakat. Ahogy szállni kezdenek a
usztulásba, de lassú lebegésük valami kétség-
eesett méltóságot is sejtet. Hogy majd a földre
isszahullva talán alapanyagai lehessenek egy
ezdődő építkezésnek.
Zsótér színháza is ilyen. Zuhanás közben, a

obbanás másodperceiben nagyítja ki a széthulló
ormákat, az európai irodalomtörténet közhe-
yessé kopott, de titkos emberi drámákat kódoló
onvencióit, a drámajátszás enervált megoldá-
ait, a színházi formák kiürülő rutinját. Elemeket
álaszt ki, amelyeknek nincs közük egymáshoz,

nem is akarja mesterségesen megteremteni
oherenciájukat. De kaotikus összhatásukban
irtelen többértelművé válnak az ismert elemek,

véletlenül egymás mellé sodródott darabok:
épzettársításokat keltenek, amelyek nem fogal-
azhatók pontos gondolatokká.
Robbanás közben látjuk a széthulló darabo-

at Zsótér színházában. Zuhanásukat figyelve
egérinthet bennünket az az energia, amely

zétveti őket. Megérezhetjük azt a tragikus iróni-
t, amellyel az alkotó - mint tehetetlen szemta-
ú - figyeli vészes repülésüket, és közben fur-
sa fintorokkal, bizarr mozdulatokkal kommen-
álja a szétesés pillanatfelvételeit.)

ennessee Williams: Orpheus alászáll (nyíregyházi

óricz Zsigmond Szinház - Krúdy Színpad)
ordította: Bányai Geyza és Keszthelyi Zoltán. Dísz-

et-jelmez: Ambruss Mária m. v. Zenei vezető: Kollo-

ay Zoltán. Rendezőasszisztens: Kókai Mária. Ren-
ező: Zsótér Sándor m. v.
zereplők: Csorba Ilona, Thuróczy Szabolcs, Bajzáth
éter, Csatári Éva, Pregitzer Fruzsina, Juhász
yörgy, Bálint László, Szabó Tünde, Csabai Judit, Ve-
yige Sándor.

A zt hiszem, fölösleges filológiai egybeveté-
sekhez folyamodni Szép Ernő egykori, ke-
vésbé sikerült saját regényadaptációja és
a miskolci színházban most látható pro-
dukció szövege között. Ez egy új darab,
ezt a darabot nem Szép Ernő írta. Nagyon sántító
hasonlattal valami olyasmi ez, mintha egy
színigazgató a fejébe venné, hogy X
színészben ideális Hamletet sikerült
szerződtetnie, csak ne volna kicsi, kopasz,
holdvilágképű és komikus al-
katú, ezért aztán írat a számára egy új Hamletet,
amely egy kicsi, kopasz, mókás figuráról szól.
Hegyi Árpád Jutocsae szezonzáró bemutató-
ban némileg arányt tévesztett. Határtalan ener-
giával követett el mindent, hogy egyetlen szezon
alatt egy ütőképes, dinamikus, magas színvona-
lú, egyszerűen mindent tudó színház imidzsét
építse fel, s ehhez szervesen hozzátartozott a
csapat sztárolása - nemcsak a színészeké, ha-
nem önmagáé, rendezőié, dramaturgjáé is, azaz
a számára elkeresztelt funkciót viselő „vezető
dramaturgé". (Akit egyébként ezúttal még a da-
rabban is felléptet, s a szereplők úgy hivatkoznak
aztán „a" Faragó álláspontjára, mintha máris

Verebes István (Író) és Létay Dóra (Iboly)

egy Kenneth Tynan vagy egy Botho Strauss
[mint Peter Stein-i dramaturg] formátumával és
közismertségével bíró színházi alkotóval volna
dolgunk személyében.) Mindez helyénvaló, sőt,
üdvözlendő is szürke, szomorú világunkban. De
mérték azért itt is van.

Megszületett tehát az ötlet, hogy egy produk-
ciónak Verebes Istvánról, erről a különleges
„béte de théátre"-ról, a korábbi, nagysikerű (és
kitűnő) Cyrano rendezőjéről mint emberről, és
mint művészről kell szólnia, "so wie er steht und
geht". Mi volt előbb, Szép Ernő szövegapropója
vagy Verebes figurája, tyúk vagy tojás-vita len-
ne. A lényeg az, hogy új szöveg született, ezúttal
új férfihoz új műsor, amely arra lett volna hivatott,
hogy egy ízig-vérig mai személyiség (története-
sen író, de hát Verebes író is) körüljárhatóan
testesítse meg egy mai értelmiségi szellemi
attitűdjét, egy elvetélt szerelmi kapcsolat
ürügyén.

Mármost én - nem tagadom - ezt a szemé-
lyiséget mint embert és mint művészt szívből
kedvelem. Fontos számomra, kíváncsi vagyok
rá. Sok minden olyat fejez ki a világból, ami en-
gem is foglalkoztat, s oly módon, ahogyan az
hozzám közel áll. Bármikor, bármiben, bárminek
rendezőjeként vagy szereplőjeként elmennék
megnézni alkotását, és szinte biztos, hogy
hagy-
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