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Paul Foster egy beszélgetés során tett kije-
lentése: „A színház csoportmunka." Es valóban,
ennek szellemében fogantak nálunk is ismert
darabjai, az L Erzsébet, valamint a Tom Paine,
amelyet a kaposvári színház
stúdiószínpada mutatott be, Mohácsi János ren-
dezésében.

A Tom Paine talán a legtisztább megnyilvánu-
lása annak az alkotói koncepciónak, drámaeszté-
tikának és színházi gondolkodásmódnak. ame-
lyet Foster a fenti idézetben fogalmazott meg. A
szöveg, amelynek minden egyes pórusát áthatja
az együttes játék igénye, eredeti, még „Mohácsi
előtti" változatában is inkább filmforgatókönyv-
höz, semmint hagyományos drámai szöveghez
áll közel, ezért olvasása leginkább csak töredékes
élvezetet nyújt, és halvány képzetekhez segít egy
majdani színpadi megvalósulás lehetőségeiről.
Minthogy Foster minden darabját, így a Tom
Paine-t is konkrét előadás számára írta egy
kísérletező, avantgárd off-off-Broadway-szín-
háznak, a La Mammának, amelynek egyik alapí-
tója is volt, elsősorban arra törekedett, hogy
szövegei megfelelő alapot és segítséget nyújtsa-

nak a színészeknek egyfajta érzékletes színpadi
valóság megteremtésére. A már említett beszél-
getésben így fogalmazott: „Kell, hogy darabjai-
mon más elemek is át tudjanak áramlani. A lyu-
kak lélegzetvételnyi szünetek, szabad teret bizto-
sítanak a színész és a rendező kreativitásának.
Hiszen a színészeknek nem lehet előírni, hogy így
és így kell tenned..." (Fordította Földényi F. Lász-
ló.) Az érzékletesség kulcsfogalom a fosteri szín-
házban; azt a minőségi változást jelenti, amely-
nek során a szövegkönyv némiképp elvont vagy
éppen csak felvázolt szituációi, jelzésszerű gesz-
tusai a rendezői és színészi munka révén konk-
retizálódnak az adott előadásban. A Tom Paine-
ben, talán még inkább, mint az I. Erzsébetben, a

történelem csak ürügy az intellektuális játékra,
amely egyszerre ad lehetőséget belefeledkezésre
és ironikus távolságtartásra, egyszerre készteti a
megszokottnál nagyobb részvételre a közönsé-
get, de azonnal és kíméletlenül ki is neveti, amint
a kelleténél jobban „belefeledkezett" a játékba.

Foster úgy játszatja újra a tizennyolcadik szá-
zadi angol gondolkodónak és forradalmárnak, az
amerikai függetlenségi mozgalom teoretikusá-
nak életét, illetve az életút néhány epizódját, hogy
a hangsúly végig az újra és a játékszavakon van,
s így válik egy első pillantásra formai sajátosság,

stílustörekvés egyszersmind eszmei háttérré,
mondanivalóvá Is. Ha Foster a történelmet egy-
fajta oda-vissza működő, állandóan a saját ellen-
tétébe forduló, abszurd játéknak látja és láttatja,
az már nem csupán a színházról, de a történelem
természetéről és magának az embernek a
történelembevetettségéről való gondolkodást is
jelenti. Az író panelekre szedi szét a történelmet,
azután ezeket a paneleket újra összerakja, csak
kicsit másképpen, a megszokottól eltérő módon,
hogy megmutassa a látszólagos bonyolultság
mögött rejtőző, olykor a primitívségig egyszerű
struktúrákat, ember és történelem viszonyának
ellentmondásait. Azt is mondhatnánk, némi túl-
zással, hogy Foster a pop-art kultúra történelem-
szemléletét állítja elénk, egy olyan korszak látás-
módja elé tartja sajátos tükrét, amelyet Andy
Warhol, a Coca-Cola és a szintetikus anyagok fém-
jeleztek; miközben magát a színházat, a hagyomá-
nyos dramaturgiai sémákat is elemeire bontja; egy-
szerre játszik el a brechti elidegenítő effektussal
(szereplői bent is vannak a darabban, meg kint is
vannak belőle, hangsúlyozottan színészek, akik ka-
raktereket játszanak el, miközben az eljátszott ka-
rakterek egy idő után mégiscsak meghatározott
figurává válnak a színpadon), az allegorikus
megjelenítési móddal (a Hírnév figurája a Tom
Paine-ben), a commedia dell'arte improvizációra
épülő játékstílusával és így tovább.

Újabb kulcsfogalomhoz érkeztünk a fosteri
dramaturgiában: az improvizációhoz, amelynek a

Tom Paine igen tág teret biztosít; ezek azok a
már idézett „lyukak" a darabban, amelyeket a
majdani színészi és rendezői improvizáció hiva-
tott betölteni. Jó példa erre a Tom Paine kezdete,
amelyben Foster a következő utasításokat adja a
játékosoknak: „Rángatózzatok, vakarózzatok,
sántítsatok, hunyorogjatok, kacsázzatok ide-oda.
Észrevétlenül s nem egy időben meghatározott
figurák kezdenek kibontakozni. (...) Miközben jön
befelé a közönség, ti, színészek hordjátok be
kellékeiteket, improvizáljatok szöveget egymás-
ról, a kellékekről, azok elhelyezéséről, a busz-
közlekedésről stb." (Mint látni fogjuk, mindez a
Mohácsi rendezte előadásban tökéletesen meg-
valósult, csak még a „fosterinál is fosteribb"
módon, mintha Mohácsi két lépéssel továbbfej-
lesztette volna a játék alapgondolatát.)

Ennek a drámatechnikának alapvető stílusje-
gye az „igaz is meg nem is" kettőssége, valamint
az a meggyőződés, hogy mégiscsak létezik szín-
padi illúzió, sőt, ennek megteremtésére Foster
éppúgy törekszik; minta korábbi drámaírók, csak
éppen a maga sajátos módján: ha a színpadon a
„nagy átkelés" jelenetében szándékosan egy ha-
talmas hintát szerepeltet, és nem valami „hajó-
szerűbb" alkotmányt, akkor szükségszerűen el-
távolít ugyan a tárgytól, hiszen színpadi kelléket
látunk, amelyről csak eljátsszák, a mi cinkos
részvételünkkel, hogy hajó volna, mégis a szín-
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pad és a játék érzékletes valóságában ez itt és
most csakugyan hajó.

Az „igaz is meg nem is" csúfondáros kettős
látása a Mohácsi-féle előadásban is döntő fon-
tosságú, akárcsak az a különböző játékstílusok-
ból, korábbi előadások apróbb forgácsaiból
összerakott pastiche, amely ugyancsak fosteri
ihletettségű. Darab és rendező szerencsés talál-
kozásának lehetünk tanúi; ez a sajátos Foster-
Mohácsi-dramaturgia különösen az előadás első
felében működik jól. Mohácsi az elmúlt években
több olyan produkciót vitt színre, amely az
együttes játék egyre magasabb szintű megva-
lósulása és a gyakori improvizációra épülő, jel-
legzetes „kint is, bent is, közel is, távol is" tech-
nika révén valóban Foster darabjainak szellemi-
ségével rokonítható. Mintha a rendező a Tom
Paine-nel egy tudatosan végigvitt vonulat csú-
csára, egyszersmind annak lezárásához érkezett
volna: az előadásban még egyszer és együtt van
jelen teljes fényében mindaz, ami a korábbi
előadásokat jellemezte. Igy bármennyire igaz a
megállapítás, miszerint Mohácsi a maga jelleg-
zetes módján még egyet csavart Foster történe-
lemszemléletén, az egykori „műanyagkor" helyett
az úgynevezett posztmodern érának, illetve
jellegzetesen magyar vonulatának jegyében, ha
megjelenít is bizonyos alapigazságokat ember és
történelem, ember és közösség ambivalens, oly-
kor kifejezetten torz viszonyairól, az előadás
mégis leginkább magáról a játékról, az „itt és
most" valóságáról és irrealitásáról, azaz a szín-
házról szól. A közönség itt is ugyanazon, egy-
szerre magával húzó és eltaszító technika
közvetítésével válik a játék részesévé, mint
Fosternél, s ennek végeredménye mégis az,
hogy színész

deztethető, akárcsak az idézőjelbe tett, mégis
érzékletes színpadi valóság: Tom Paine hamvait a
levegőbe szórt csillámpor helyettesíti, a tenger a
próbaterem padlója, a sirályt egy színész sze-
mélyesíti meg, aki rá is játszik arra, hogy ő
szereplő, és mégis: a Tom Paine színpadán a
csillámporról eljátsszák, hogy az Paine hamvait
jelenti, a színészről, hogy éhes sirály, a mozdulatlan
padlóról, hogy háborgó tenger; mindez, ha
elfogadjuk a játék szabályait, jelen idejű, érvényes
valósággá válik. Mohácsinál ugyanis a játék
érzékletes hatása talán még a Foster által
elképzeltnél is erősebb: elsősorban ezzel az erősen
érzéki jelleggel és nem a mögötte megbúvó
intellektuális mondanivalóval hat a történelem
kisszerűségéről, nevetségességéről, az eszmék
meddő és önmaguk ellen-tétébe forduló
természetéről szóló darab.

Az előadás igazán az első részben jó, sodró
lendületű, a poénok általában frappánsak, az át-
kelés jelenetsora igazi telitalálat, akárcsak a már
említett rabszolgavásár és a teadélután. A máso-
dik részben valahogy kevésbé sikeresen múlatják
az időt, gyakoriak az üresjáratok, az egyébként
ötletesen megoldott, helyenként sziporkázó kor-
mányzói estély túl hosszú, a francia forradalom
jelenetsorainál pedig érezhetően esik az addig
többé-kevésbé egyenletes színvonal. Különösen a
konvent ülése vált közhelyessé, a „végezzük ki a
nép barátait is" formula túlságosan elcsépelt-nek
hat, épp elég szituációt láttunk már szín-padon,
filmen is, amely erre a sémára épült. A kivégzési
jelenet azonban mind színpad-technikailag, mind
mögöttes tartalmában szépen kidolgozott és
hatásos: i t ta guillotine is elveszti azt a
komorfenséget, amelyet, mondjuk, Andrzej Wajda
Danton-filmje kölcsönzött neki, egyszerű, bár
kétségkívül kellemetlen játékszerré degradálódik,
ahonnan víz folyik vér helyett, kannák gurulnak
fejek helyett - vagyis megint játszunk és játszunk.

Nehéz ilyen magas színvonalú csoportteljesít-
mény kapcsán egy-egy nevet kiemelni, mégis
érdemes megemlíteni Kovács Zsoltot Paine, vagy
ha úgy tetszik, a Paine-t játszó színész
szerepében. Egyrészt rendelkezik a szerephez
szükséges fizikai erőnléttel, olykor akrobatikus
ügyességgel, másrészt a szituációk sokaságából
valóban kibontakozik előttünk egy jól körülhatárolt
figura, az egyszerre naiv és dörzsölt idealista, aki
akkor is népboldogítani akar, amikor senki nem
kéri erre, aki több kárt okoz, mint hasznot, és
inkább a véletlennek köszönhetően halad előre,
semmint hogy ő vinne előre bármit is, de
különösen a történelmet. Az őt körülvevő vagy
inkább vele együtt játszó együttesből (hiszen
ennél a színjátszás-nál csak mellérendeltség
létezik, alá- és fölé-rendelt viszonyok nincsenek)
kiemelkedik még Bodor Erzsébet, akinek a
sikolytól a dörmögésig terjedő skálájára, harsány
jelenlétére min-

és néző egyazon játékrészese; különös közösség
teremtődik közöttük, amely csak néha törik meg
(erre kiváltképpen a második, az elsőnél vonta-
tottabb részben akad példa).

Az előadás legnagyobb erénye kétségkívül
maga a csoportmunka: különösen magas szín-
vonalú, lenyűgözően profi, minden ízében meg-
koreografált együttes játékról van szó, amelyen
ráadásul nem a kemény munka fáradsága, csu-
pán az eredménye érződik: az elhangzott szavak,
aktuális vagy aktualizált poénok, a színpadi gesz-
tusok jó része spontán improvizációnak tűnik,
pedig valójában mindegyiknek konkrét helye és
ideje van az előadásban. (Ez az improvizációs
vagy álimprovizációs technika is mintha ebben az
előadásban jelenne meg Mohácsinál a maga
legtökéletesebb formájában.) A játéktér, a
kellékek - mert hagyományos díszletről itt nincs
értelme beszélni - is tökéletesen egyeznek Foster
felfogásával. Mintha kiürült szerelőcsarnokban
vagy jókora garázsban volnánk, amelyben kü-
lönböző tárgyak hevernek tetszőlegesen szét-
szórva: megtaláljuk itt a már említett hintát, rozs-
dás kannákat, amelyek a francia forradalom jele-
netsorában majd a guillotine alól kigördülő fejekké
változnak; itt melegítenek be a színészek, ko-
runkra rímelő, nagyon is aktuális poénjaikkal - esti
mese, társadalombiztosítási kártya és az el-
kerülhetetlen Dallas -, és itt üldögélnek az egyik
sarokban a zenészek is. Ez az elvarázsolt kellék-
tár vagy próbaterem lesz azután a játék érzékle-
tes valósága folytán manhattani medvebarlang
1809-ből vagy 1996-ból, groteszkre hangszerelt,
börleszkké alakított New Orleans-i
rabszolgavásár, avagy az ugyancsak megfrics-
kázott magasztos történelmi esemény, a bostoni
teadélután helyszíne. A történelem hírneves
eseményeit elbagatellizáló, a színe helyett a fo-
nákját mutató látásmód ismét Fostertől ere-



 KRITIKAI TÜKÖR 

den helyzetben figyelni kell. Szücs Edit pár egy-
szerű kellék segítségével más-más miliőt
megjelenítő jelmezei szellemesek, a báli jelenet-
ben pedig kifejezetten fantáziadúsak.

Mint már említettem, ez az előadás egy követ-
kezetes út kiteljesítésének és lezárásának tekint-
hető, abban az értelemben, hogy ebből a játék-
stílusból újat már nehéz lenne kicsiholni. Izgal-
masnak tűnik a kérdés: hogyan tovább?

Paul Foster: Tom Paine (kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)

Díszlet: Khell Zsolt, Jelmez: Szücs Edit. Segédrendező:

Tombor Zsuzsa. Világítás: Bányai Tamás. Rendezte:

Mohácsi János.
Szereplők: Bodor Erzsébet, Cseszárik László, Ébl Hel-
ga, Fekete Kata, Hegedűs Miklós, Karácsony Tamás,
Kovács Zsolt, Lestyán Luca, Lugosi György, Kelemen
József, Némedi Árpád, Pál Tibor, Serf Egyed, Tóth
Géza, Tóth Eleonóra.

sét. A mizantróp férj mellett az élet hiába erköl-
csös, ha szürke és hamis. A pillanatnak élő,
élvhajhász színházi népség világa viszont gusz-
tustalan és szintén hamis. A drámaíró minden
sanda didaktika nélkül a nézőt célozza meg az
eldönthetetlen kérdéssel: hogyan is kéne élni?
Ezt úgy éri el, hogy végig vigyáz a kényes egyen-
súlyra, miközben tempósan lepörget egy harsány
vígjátékot, amely a jellem- és helyzetkomikum
tradicionális eszközeit használja.

A fergeteges komédiázás érdekelte rende-
zőként Alföldi Róbertet is. Munkatársával, Rácz
Erzsébettel bátran nyúlt az eredeti szöveghez.
Leporolták a poénokat, felfrissítették a szóhasz-
nálatot. Pontos találat például, hogy a főszörnyet
még átkozódáskor is csak teljes nevén: „Alexand-
raművésznődrága"-ként emlegetik az alszörnyek.
Érthetőekre cserélték a negyvenöt éves, ajánlva
feladott szurkapiszkákat is. A darabbéli színház
által próbált és játszott darabot Anouilh arra
használja fel, hogy Racine-epigonokat paro-
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Szokás azt mondani Anouilh-ról, hogy
bulvárnak túl igényes, irodalomnak túl bulvár.
Ez meglehetősen sarkított kijelentés, de
nem alaptalan. Nehéz lenne például a
Colombe-ról is eldönteni, hogy micsoda leg-
inkább. Felszínes bohózat a kulisszák mögötti
csábító és kibírhatatlan világról: jaj, milyen enni-
valóan elviselhetetlenek ezek a komédiások?
Vagy pontos problémafeltárás erkölcs és realitás
viszonyának ügyében: mennyire van szüksége
örök érvényű elvekre a halandó és esendő em-
bernek? Egyrészt látunk egy vastraverzekből he-
gesztett masszív drámai szerkezetet, bámulatos
szakértelemmel intézve ritmus, arányok, súly-
pontok, minden stabilan a helyén. Másrészt
hemzsegnek a szövegben az emlékkönyvbe való,
örökbecsű szentenciák. A jellemeket is bárki jog-
gal mondhatná túlsematizáltnak, de közben kri-
tikusan nyilatkoznak magukról a szereplők, és
ezek a reflexiók valamilyen módon mégis ár-
nyalttá teszik a gondolkodásukat.

A szerzőnek nem szándéka értékrendet kika-
rózni, csak elmesél egy történetet, amely értel-
mezési lehetőségek egész sorát kínálja. Az
idealista elveit komolyan vevő, kissé sótlan
fiatalember megkeresi anyját, akivel haragban van,
és azt kéri tőle, hogy gondoskodjon feleségéről
és kis-fiáról, amíg ő sorkatonai szolgálatot
teljesít. A Carment még mindig igézően játszó
nagymama, az egész színházat rettegésben
tartó, mégis köz-imádatnak örvendő szent
szörnyeteg pedig egy-kettőre rafinált színésznőt
farag naiv menyéből. Ugye milyen banális? De
Anouilh nem minősíti a nevében és lelkében is
galamb asszonyka dönté-

Szegedi Erika (Alexandra), Csőre Gábor
(Lucien) és Murányi Tünde (Colombe)


