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szek is készítenek legalább egy ilyen jellegű pro-
dukciót, s ebben hathatós közreműködők a drá-
mapedagógusok, mint akik az életkori sajátossá-
gok érvényesítésével éppen úgy tisztában van-
nak, minta nélkülözhetetlen improvizációs tech-
nikákkal. Talán meg lehetne itt is honosítani ezt
a gyakorlatot, különös tekintettel a hazai gyerek-
színházi állapotok siralmas voltára.

- Az ötlet nem rossz, érdemes gondolkodni
rajta. Mint ahogy azon is, hogy miként lehet a
hallgatók igényeit felpiszkálni. Ugyanis meggyő-
ződésem, hogy intézményünk minden szempont-
ból nyitott, de a tanulók a meglévő lehetősé-
gekkel sem mindig élnek, újabbakért pedig alig-

alig bombáznak bennünket. Büszke vagyok arra,
hogy nyelvi gettóba zárt kultúránknak i is ablakot
tudtunk nyitni külföldi kapcsolataink, találkozóink
révén, s arra is, hogy hallgatóink nemzetközi meg-
mérettetésben is megállják helyüket. De elégedet-
len vagyok, ha arra gondolok, hogy a most tanulók
a jövő század színházának lesznek alkotói, meg kell
találniuk, ki kell alakítaniuk a maguk szí házeszmé-
nyét, s ehhez a kihíváshoz képest bizony kevés a
kezdeményezőkészségük, az alkotó elégedetlensé-
gük. Enélkül pedig nincs művészet, ni cs színház.
Mi szeretnénk maximális lehetőségeket biztosítani
a tanuláshoz, a munkához, a kísérletezéshez,
tessék élni ezekkel a lehetőségekkel.

realista játékstílus hagyományát sajátítják el, így a
stilizálás merészebb érvényesítésével kísérletező
rendezések is gyakran a hazai előadások
többségének játékmódját uraló konvenciók felé
fordulnak, s emiatt jócskán veszítenek kezde-
ményezőerejükből. (Példaként - a főiskolán tanító
- Marton László Macbeth-rendezését említ-
hetnénk.) Az idén végzett rendezők előadásainak
többségét szintén az a kisrealizmus határozza
meg, amely a szöveget tekinti domináns színházi
jelrendszernek, és annak lehető legprecízebb „ki-
bontását", más ,jelrendszerek által történő fel-
erősítését tűzi ki céljául. Nem túlzás talán azt
állítani, hogy ez a tradicionális szemlélet már
magát a darabválasztást is meghatározza,
amennyiben a rendezők figyelme eleve olyan
dráma-szövegekre esik (feltéve, hogy nem
megadott feladatokról van szó), amelyek
esetében látszólag kézenfekvőnek tűnik a
megtanult játékstílus alkalmazása.

Részletekbe menő realizmus

VÉGZŐS RENDEZŐHALLGATÓK MUNKÁIRÓL
997-ben öt olyan rendező szakos hallgató
végzett a Színművészeti Főiskolán,
akiket eredetileg színháztudomány és
dramaturg szakra vettek fel, majd
hároméves (alap)-képzést követően

alkalmasnak találtak arra, hogy Babarczy László
és Ascher Tamás osztályában két évig
színházrendezést tanuljanak, és ezen „tárgyból"
diplomát szerezzenek. Az egyre növekvő számban
és súllyal megjelenő színházi stúdiók, illetve
iskolák ellenére a „szakemberek" képzését még
mindig monopolizáló Vas utcai intézményben
ezzel új gyakorlat vette kezdetét, mely szerint
immár nem öt, hanem két-három évenként
kerülnek a pályára diplomás rendezők. Kérdés
azonban, hogy az 1996-97-es évadban
Budapesten és Kaposváron bemutatásra került
vizsgarendezések meggyőznek-e a főiskolán tör-
tént oktatásszerkezetbeli változások létjogosult-
ságáról.

Nem feltétlenül baj, hogy több rendező fog
dolgozni a hazai színházakban, mert egyrészt
fiatalabb rendezőinknek is jelenleg körülbelül két
előadás létrehozására van lehetőségük egy évad-
ban, ami reálisnak nevezhető (bárha belegondo-
lunk, hogy a próbafolyamat általában négy-öt
hétig tart, akkor bizony kevés), másrészt a szak-
ma egészségének megőrzése szempontjából
nélkülözhetetlen a különböző színházi elképzelé-
seket megvalósítani látszó produkciók (másféle
utakon járó) rendezőinek „legitim" működése.
Problematikusnak vélem viszont, hogy a főiskolai
hallgatóknak csupán két évük van a rende-

A realista előadásokból jól ismert, az egyes
szereplőket jellemző tevékenységek a legfel-
tűnőbb módon Révész Ágota rendezéseiben hal-
mozódnak. A Viharos éjszaka című Caragiale-
egyfelvonásos például némajátékkal kezdődik: (a
Hajdú István által dúvad férjként játszott) Titirca
kapitány inhalál, Nae rendőrbiztos (Csőre Gábor)
pedig a sparhelten sülő pecsenyét szagolgatja.
Kettejük beszélgetését ezután borotválkozás,
tyúkszemirtás é$ pálinkaivás színesíti. Az ehhez
hasonló, a színészeknek állandó színpadi elfog-
laltságot biztosító mozzanatok többnyire a karak-
terformáláshoz járulnak hozzá: Rica (a Menszátor
Héresz Attila által alakított büszke forradalmár)
megfésüli a szőrt a mellkasán, Spiridon (Samu
Nagy Ádám borzos hajú és mocskos képű parazita
tanonca) pedig hol mogyorót, hol cigarettát lop.
Ugyanakkor ezek a mozzanatok fel is fokozzák az
előadás komikumát, amely Szász János ötletes
kifejezésekben bővelkedő fordítása mellett főleg
az olyan helyzeteknek köszönhető, mint amikor
például a disznót vágó és véres kötényben
szaladgáló Chiriac őrmester (Mundruczó Kornél) a
felakasztott belek egyikét használja óvszerként a
parancsnoka nejével, Vetával (Nyilas Tünde)
lefolytatott sietős szexuális aktus-hoz. A
történések egyre inkább bohózati jellegét emeli ki
továbbá az is, hogy a Zica (Cseke Katinka) helyett
Vetának udvarló Rica belelép egy egérfogóba,
megérinti a forró sparheltet, majd kirohanása után
csörömpölés hallatszik. Ilyen, a komédiarendezés
„klasszikus" megoldásai közé számító mozzanat
szép számmal található még az előadásban:
Titirca vödröt és kést hoz, hogy „levágja" Ricát; a
szerelmesét végre megtaláló
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zés gyakorlatának elsajátítására, mégpedig úgy,
hogy előtte viszonylag általános és nem a rende-
zés elméletére orientáló képzést kapnak. Persze
korántsem az elméleti oktatás haszontalanságát
kívánom hangsúlyozni, hanem elmélet és gya-
korlat szétválaszthatatlanságát: az alkalmazás
közben megtanult dolgok nagyobb fontosságát.
Az elméleti (vagy tudományos) képzésnek nem
külön kellene folynia a főiskolán, hanem jóval
nagyobb hangsúlyt kapva kellene a rendezői
képzéssel összefonódnia. Elgondolkodtató
ugyanis, hogy a többnyire dráma-, színház- é.
művészet-történeti, valamint általános esztétikai
képzésben részesülő színházi szakembereink
saját műhely-titkaikon, tapasztalataikon és
emlékeiken kívül mennyire képtelenek a színházi
alkotás- és hatásfolyamat komplex reflexiójára,
amit számtalan megjelent esszé,
visszaemlékezés, illetve velük készült
beszélgetés is bizonyít. Ezzel szemben jó néhány
neves nyugat-európai és a erikai rendező, mint
például Peter Brook, Robert Wilson, Luc Bondy,
Peter Zadek, Elizabeth LeCompte könyveiből
vagy interjúiból szám( s olyan, az úgynevezett
„színháztudományban" közkézen forgó észrevétel
származik, amely igencsak távol áll az előadásaik
egyes részleteinek magyarázatául szolgáló
pragmatikus okok (nálunk igen gyakori)
fejtegetésétől.

Problematikus továbbá az is, hogy a Színház-
és Filmművészeti Főiskola bármilyen szakos
hallgatói csupán a pszichológiai naturalista
(Sztanyiszlavszkij-féle) színjátszás, azaz egyfajta

kis-
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Bezerédi Zoltán (Titus Andronicus) és Bodor
Erzsébet (Lavinia) Keszég László kaposvári
vizsgaelőadásában

Zica Rica ölébe ugrik, majd hosszan csókolóz-
nak; az előadás végén pedig mindenki boldogan
szívja együtt a török pipát.

Révész Ágota rendezése teljesen zárt, azaz a
színpadon „önálló életet élő" világot tételez fel,
amelyhez megfelelő környezetet, aprólékosan
berendezett polgári szobabelsőt tervezett
Paseczki Zsolt, továbbá hozzáillő jelmezeket Sa-
lamon Eszter (különösen ötletes például a vézna

Chiriacon feszülő jégeralsó, a Veta nyakában hi-
valkodó fehér boa és a butácska Zica cseresznye-
mintás ruhája). Á realizmus olyan apró részletek-
be menően érvényesül az előadásban, hogy né-
hol már megmosolyogtatóan aggályossá válik
(mint például amikor a Titirca által felhúzott csiz-
mából púder száll fel), máskor viszont roppant
következetes cselekménymotivációról tanúsko-
dik: a folyamatosan orrhangon beszélő Spiri-
donra Titirca (aki az előadás elején inhalál) talán
azért (is) néz rossz szemmel, mert tőle kapta el a
náthát.

Á Viharos éjszaka azonban mindezen -
meglehetősen túlhajszolt - rendezői finomságok

ellenére ugyanúgy nem több jól megoldott vizs-
gafeladatnál, ahogy a gyengébbre sikerült Hét-
köznapi csoda sem. Révész Ágota Jevgenyij
Svarc mesejátékából készített kaposvári rende-
zése a gyerekelőadások minden jól bevált fogá-
sát felsorakoztatja a folyamatosan nyüzsgő ifjú
közönség szórakoztatására (az általam látott
előadás kezdete előtt már tíz perccel vadul zúgott
a taps, és a gyerekek ütemesen kiabálták:
„Kezdődjék!"), ám a produkció egésze így sem
képes az egyenletesen jó színvonal folyamatos
fenntartására. Ennek oka többnyire abban ke-
resendő, hogy a színészek kissé harsány játéka
csak még jobban felerősíti az egyébként is bu-
gyuta történet hihetetlenségét, bár a rendezés
látszólag mindent megtesz annak érdekében,
hogy a cselekményt abszolút reális környezetbe
ágyazza, és ennek megfelelően motiválja. Á va-
lószerű élethelyzetek színlelése (a Gazdasszony -
Csonka Ibolya - például tésztát dagaszt, a
Gazda - Karácsony Tamás - pedig pipázik, és az
égett dohány illatát még a nézőtéren is érezni
lehet) azonban nem következetes; a díszletele-
mek (Paseczki Zsolt munkái) valódi és falakra
festett tárgyak keverékéből állnak, a játék pedig
bőven tartalmaz olyan gageket, amelyek unos-
untalan ismétlődnek azokban a kétes minőségű
hazai produkciókban, melyeket rendezőink álta-
lában a „színvonalas szórakoztatás" címkéjével
reklámoznak (Király-Serf Egyed - például látvá-
nyosan megbotlik a lépcsőn, bár egy pillanattal
előtte figyelmeztették rá, hogy vigyázzon).

Á Hétköznapi csodában tehát a teatralitás köz-
helyes effektusai dominálnak, az előadásban két-
ségkívül érezhető iróniát pedig nem viszi végig a
rendezés. Ennek következtében csak egyszerű
jelmeztervezői (Salamon Eszter) ötlet marad,
hogy a Hercegnő (Varga Zsuzsanna) ruhájára
egy nyúl van hímezve, ő maga pedig kis bő-
rönddel és plüssmackóval a hóna alatt szalad be
a színre, vagy hogy az Ügyvezető Miniszter (Hu-
nyadkürti György) világoskék zakót, lila nyak-
kendőt és aranyfodros nadrágot visel. Erősen
ironikus lehetne a Vadász (Lipics Zsolt) Zorro-
szerű figurája vagy a Vadászinas (Fábián Zsolt)
rajzfilmfigurákra emlékeztetően darabos kúszás-
mászása is, ha a színészek sematizálás és túlzá-
sok nélkül volnának képesek megformálni a
szerepeiket. Nem csoda, hogy kilóg az előadás-
ból Emilnek, a korosodó fogadósnak (Lugosi
György) és rég nem látott kedvesének, a bánatá-
ban az alkohol, a cigaretta és a káromkodás felé
fordult Emíliának (Horváth Zita) az egymásra
találása, amely giccsessége ellenére mégis hite-
lessé tud válni a színészek szolidan ironizáló
játéka miatt. „Á fene enné meg ezt a szar életet!" -
fakad ki Emília, ám felkiáltása csak röpke poén
marad: nem arra hívja fel a figyelmet, hogy a
szöveget nyelvileg felfrissítették, sem pedig arra,
hogy az előadás értelmezhető volna a meseien
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csodás beavatkozások hatáskörén kívül eső, re-
ménytelenül elrontott élethelyzetek hangsúlyo-
zásaként is. A felhőtlen „bohóckodást" nemigen
zavarja meg semmi: az előadás végén virágeső
hull, betetőzve ezzel a teátrális eszközök koránt-
sem konzekvens, inkább csak felatlatszerűen
meg-oldott alkalmazását.

Hasonló következetlenség és „túlkapások" jel-
lemzik A medikust, Léner András Madách stúdi-
óbeli rendezését is, amelynek fogyatékosságait
már az előadáshoz tervezett díszlet is (Horesnyi
Balázs munkája) jelzi: a zongorával, paravánnal,
faliszőnyeggel, faliórával stb. precízen berende-
zett polgári enteriőrnek ugyanis nincs padlója és
mennyezete, ami azonban nem az előadásnak a
„realitástól" való elemelkedésére kíván utalni. A
mindennapi gesztusok és tevékenységek (befőtt-
evés, cigarettázás, konyakozás, egymás vízzel
való lefröcskölése) dominálnak ebben az elő-
adásban is, viszont ez esetben azt a benyomást
keltik a nézőben, hogy a színészek minden külö-
nösebb invenció nélkül, egyszerűen játsszák el
Bródy Sándor darabját, nem bajlódva azzal, hogy
az egyes drámai figurák összetett motiválása
által feltárják a cselekmény hátterét. Márpedig ha
a rendezés a kisrealizmus konvencióinak alkal-
mazásával él, és ezek elfogadását várja el nézői-
től, akkor az előadás fokmérője éppen az lesz,
hogy mennyire komplex (és tegyük hozzá: újsze-
rű) módon képes a koncenviókat magába olvasz-

Nyári Oszkár (Állatidomár) és Lipics Zsolt (Bo-
hóc) Tóth Miklós vizsgaelőadásában (A szokás
hatalma - Kaposvár) (Simarafotók)

tani. Léner András rendezése megelégszik az
elsajátított eszköztár viszonylag ad hoc fel-
használásával, és az előadás meg sem próbál
választ adni olyan kérdésekre, m i n t hogy miért
ragaszkodik János (Czvetkó Sándor)
mindenképpen ahhoz, hogy feleségül vegye
Kőris Pirost (Haffner Anikó), vagy hogy miért is k'
vetkezik be váratlanul János és Riza (Timkó
Eszter) „pálfortlulása".

Ugyanakkor A medikus szórakoztató előadás
kíván lenni, mégpedig a Madách Szín iáz produk-
cióinak szellemében, ez azonban azt eredménye-
zi, hogy belekerül néhány kirívóan harsány rész-
let, poén és gag. Ilyen például a „Ha pénzem
nincs is nékem..." refrénszövegű da eléneklése
az albérleti szobában együtt lakó Lat fiú által,
vagy Arrak szabó (Horesnyi László) kétoldalt
felálló haja, ami inkább egy kabarétréfa sze-
replőjéhez illene. A mellékszereplők játéka is
többnyire kabaréjellegű, de a főszereplőké is hi-
teltelen, elsősorban az alkalmazott eszközök fi-
nomságának hiánya miatt. Nem válik meggyő-
zővé például Rubin főorvos (Lőte Attila) sírása
és a Jánost alakító Czvetkó Sándor egész maga-
tartása. Czvetkó kimért mimikája es mozgása
eleve lehetetlenné teszi bármiféle belsőleg leját-
szódó történés külső megjelenését, azaz a figura
pszichológiai motiváltságát. Megmosolyogtató
továbbá, hogy Rubin főorvos azt tanácsolja
Jánosnak, hogy borotválkozzék meg, amikor
Czvetkó láthatólag meg van borotvái Ja, és érthe-
tetlen, hogy a második felvonásban miért térnek
vissza az utcáról üdén és rendezetten a sze-
replők, amikor odakinn esik a hó, Riza pedig
ázott hajjal, csapzottan fekszik odabenn.
Mindezen kö

vetkezetlenségek miatt az előadás körülbelül egy
nézhető tévéjáték színvonalán marad, és csupán
olyan triviális kérdéseket feszeget, mint amilye-
nek a szórólapon olvashatók: „Mi az erősebb? A
dac vagy a szerelem? A sértett hiúság vagy a
szenvedély?" Ahelyett, hogy a rendezés próbálna
releváns válasz(oka)t találni a szöveghez intézett
releváns kérdéseire, a szöveg azzal a semmit-
mondó frázissal zárja le az előbb idézett kérdés-
sort, hogy „Bródy Sándor az emberség, a szere-
tet hangján válaszol ezekre a kérdésekre".

A medikus kapcsán merül fel leginkább az a
megkerülhetetlen kérdés, hogy miért az említett
drámaszövegek színrevitelét választották bemu-
tatkozó munkájukként a végzős rendezőhall-
gatók. Az előadásokból ugyanis (és most válla-
lom az inszinuáció vádját) nem az derül ki, hogy
bármiféle „élő" probléma foglalkoztatta volna
őket, hanem inkább ennek ellenkezője. Igazán jó
színházi előadás viszont többnyire csak akkor
születik, ha a néző meg tudja ragadni és tovább
tudja szőni a rendezést mint (Patrice Pavis sze-
rint) az asszociációk és viszonyok hálóját. A
hangsúly most nem véletlenül esik a „továbbszö-
vés" mozzanatára, hiszen még a színházelmélet
is ritkán tudatosítja, hogy az imént említett háló
létrehozása a színházi produkciónak és recep-
ciójának együttes teljesítménye. Ha azonban a
produkció (azaz összességében az előadás) nem
elég erős, akkor a néző úgy érzi, hogy minden
koherenciát nélkülöző történéseket lát a színpa-
don, és képtelenné válik azok értelmezésére: ál-
talában ez történik, amikor kijelentjük, hogy a
látott előadás rossz, vagy éppen nem tetszett,
hiszen az esztétikai tapasztalat (Jauss szerint az
észlelő megértést követő) második fázisa, vagyis a
reflexív megértés lesz gátolt. Ez esetben pedig el
sem juthatunk az applikáció (harmadik) fázi-
sához: az elváráshorizont(ok)hoz, azaz annak fel-
tárásához, hogy melyek lehetnek azok a kérdé-
sek, melyekre a (színházi előadás)szöveg vála-
szul szolgálhat. Jelen tanulmány szerzőjének a
fent tárgyalt három előadás értelmezésekor nem
sikerült ilyen kérdéseket találnia - ami persze
még nem jelenti azt, hogy azok nem is léteznek,
csak éppen a rendezések bizonyultak túl „gyen-
gének" ahhoz, hogy a befogadó számára érzé-
kelhetővé tegyék őket -, Tóth Miklós Thomas
Bernhard-rendezésében viszont már igen. (Léner
Andrásnak és Tóth Miklósnak idén májusban az
Ódry Színpadon egymást követően bemutatott két
rendezését, Szép Ernő Május, illetve Gogol
Kártyások című darabjából, sajnos nem volt
alkalmam megtekinteni.)

A szokás hatalma kaposvári stúdió-előadásának
legfőbb erénye, hogy képes élvezetessé tenni a
mindössze öt szereplőre, statikus szituációkra és
hosszú, ismétlésekben bővelkedő szö-
vegtirádákra épülő játékot. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy pontosan felépítettek és moti-



▼ FŐISKOLÁK ▼

Egri Márta (Sarah) és Újvári Zoltán (Richard)
Almási-Tóth András vizsgájában (Pinter: A
szerető - Budapesti Kamaraszínház) (Ilovszky
Béla felvétele)

váltak az egyes, önmagukban abszurd helyzetek,
például Caribaldinak (Bezerédi Zoltán) és a
Zsonglőrnek (Lugosi György) az előadást nyitó
dialógusa, amelynek során a csellómániás cir-
kuszigazgató által többször elhajított gyantát a
piszoktól irtózó hegedűsnek kell a szekrény alól
előkotornia. A motiváltság itt persze nem jelenti
a történések „reális" belső késztetések, illetve
térkörnyezet közé szorítását: az Unoka (Kovács
Zsuzsa) és a Bohóc (Lipics Zsolt) viselkedését és
repetitív gesztusait (orrtúrás, sapkaleejtés) pél-
dául a rendezés meghagyja a maguk teljes értel-
metlenségében, mint ahogy az sem derül (és
derülhet) ki igazán, hogy az Állatidomár (Nyári
Oszkár) miért csak folyamatos retekevésével és
lerészegedéseivel lázad Caribaldi kvintett- és
precizitáseszménye ellen. Továbbá míg az első
felvonás viszonylag konkrét és zárt térben
(Caribaldi lakókocsijának pár négyzetméteres,
fekete csillagmintás vörös tapétával bélelt részé-
ben) játszódik, addig a második felvonás kinyitja
ezt a teret: már csak a hátsó és oldalsó falaitól
megfosztott, lecsupaszított emelvény látható,
valamint a stúdió fekete falai és a korábbi dísz-
letnek (Bodnár Enikő munkájának) tartóvázai.
Felerősödik tehát az előadás teatrális dimenziója,
és ennek következtében a rendezés új értelmezé-
si lehetőséget nyer: a Caribaldi által tizenöt éve
csiszolgatott Pisztrángötös próbája most magá-
ra a színpadi helyzetre vonatkoztatódik, miáltal

erősen megkérdőjeleződik a „partitúra" előad-
hatósága. Tóth Miklós rendezése akár a realista
színház abbeli görcsös törekvésének leleplezése-
ként is interpretálható, amely a szöveg lehető
legprecízebb megjelenítését (vizualizálását) cé-
lozza. A Kaposváron bemutatott A szokás hatal-
ma ezért egy színházfelfogás megkérdőjele-
zéseként is felfogható, mégpedig azzal a trou-
vaille-jal, hogy az előadás a maga által használt
konvenciórendszert is idézőjelek közé helyezi:
nem biztos, hogy Bernhard darabja „érthetőbbé"
tehető realista játékmóddal, de a helyzetek pon-
tos megragadása révén mindenképp aktualizálni
tudja a bennük rejlő komikus potenciált.

Testi és lelki elhajlások

A konkrét, realisztikusan kidolgozott szituá-
ció(k)tól történő elvonatkoztatás lehetőségével
kísérletezik Keszég László rendezése, A tribádok
éjszakája is. Per Olov Enquist életrajzi ihletésű
darabja Strindberg Az erősebb című drámája
keletkezésének hátterét próbálja feltárni, neveze-
tesen azt, ahogyan két nő, akikkel az író viszonyt
folytatott, és akiket lelkileg tönkretett, leszbikus
kapcsolatba menekül. (Innen a cím, hiszen a
tribádok jelentése: egymással szexuális kapcso-
latot létesítő nők.) Mindez azonban csak vissza-
emlékezés formájában derül ki aközben, hogy a
koppenhágai Strindberg-színház az említett
darab bemutatójára készül, és az egyik (az
igazgató)nő meghívja a másikat, hogy
partnereként játssza el azt a szerepet, amelyet
amúgy is róla mintáztak. Strindberg megjelenik a
próbán, és a

szereposztás keltette felháborodásában a régi
emlékek szüntelen felidézésére, azaz „élvebon-
colásra" kényszeríti a két nőt és a „csalárd" férfi
szerepét játszó rendezőt. A négy ember között
dúló harcot a rendező a pszichologizáló játék-
mód révén elért naturalizmussal kívánja megje-
leníteni, ehhez viszont az írót (roppant túlzó, de
mégis hiteles mimikával) játszó Fekete Ernő ki-
vételével a főiskolás színészek játéka nem elég
erőteljes és meggyőző. Márpedig a bemutatott
lelki kegyetlenség csak erős színészi játék esetén
válik a néző számára „átélhetővé" (különösen,
hogy ez az előadás is zárt, tehát a virtuális „ne-
gyedik fal" meglétét feltételezi); és csak ebben az
esetben lesz igazán tétje a színpadon zajló törté-
néseknek. Az előadás végén a szereplők tablóba
rendeződnek a róluk készülő fényképhez: mind-
egyikük arcán és mozdulatain látszik a meggyö-
törtség, a lelki „lestrapáltság", csak az a problé-
ma, hogy az ide vezető út nem érzékelhető teljes
egészében, vagyis elvész az az ív, mely láthatóvá
tenné, hogyan jutnak el a figurák eddig a pontig.
A színészek „természetes" gesztusokkal játsszák
el a jeleneteket, de a nagy kitörések mögött meg-
húzódó komplex érzelmi összetevőket (különö-
sen a két nő esetében) nem tárják fel a maguk
teljes mélységében.

Az előadás teréül szolgáló meglehetősen sti-
lizált díszletet, a rivaldán is átnyúló, srégen
elhelyezkedő deszkaemelvényre építették. Egy-
mástól elhatárolt területek nincsenek, tehát „egy-
ben" látható a kávéházi asztal két székkel, a lám-
pával díszített tapétás falrész, a vörös lepedővel
letakart nagy ágy, az írópult, a sörösládák és a
súgólyuk. Ezeket a tárgyakat rozsdabarna para-
vánok keretezik, melyeken a barlangrajzokra
emlékeztető pálcikaember- és mamutábrázolá-
sok láthatók. A reális jelenetek tehát olyan „irre-
ális" térben játszódnak, mely a konkrétságtól
való elemelkedést, a darab történéseinek a lét-
harc (elvont) szituációja felé történő elmozdítását
teszi lehetővé. A „kiemelésnek" ehhez a moz-
zanatához járulnak hozzá továbbá az előadás
elején és végén vetített filmbejátszások,
amelyeken különféle testrészek (arcok, fülek,
szájak, lábujjak, nemi szervek) és múlt század
végi ruhában megjelenő emberek láthatók, az
utolsó kockán Fekete Ernő (Strindberg)
sejtelmesen mosolygó arcával. Mindez azonban
csak jelzésértékű marad, és nem épül be igazán
az előadásba, amely-nek erejét és hatását még a
kezdeti pergő dobzenét felváltó lágy muzsika is
csökkenti.

Szintén az erő és a lendület hiányzik Keszég
kaposvári Titus Andronicus-rendezéséből, annak
ellenére, hogy az előadásban minden eszköz
bevetésre kerül Shakespeare rémdrámájának
lehető legnaturálisabb módon történő megjele-
nítésére. A kíméletlen precizitással részletezett
szörnyűségek (kézlevágás, torokelmetszés, lefe-
jezés stb.) mégis nevetségessé válnak, egyrészt
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a szereposztásban és a színészi játékban meg-
figyelhető anomáliák, másrészt a szereplőknek a
megtörtént borzalmakra adott kidolgozatlan re-
akciói miatt. Tamora gót királynőnek (Molnár
Piroska) és Aaronnak, a mórnak (Spindler Béla),
azaz a két „fő gonosznak" erdei jelenete enyhén
szólva mulatságossá válik az (egyébként kiváló)
két színész korpulenciája miatt, mivel korántsem
hiteles, ahogyan egymást megkívánva hirtelen
összeölelkeznek és gyors csókot (inkább puszit)
váltanak. Ugyanilyen szerencsétlenül jár az a je-
lenet is, amelyben Marcus (Szula László) felfe-
dezi a megcsonkított és vértől mocskos Laviniát
(Bodor Erzsébet): a férfi hosszú monológba kezd,
miközben áll, majd hány a földön vonagló lány
mellett, és csak ezután fogja kezei közé a fejét.
De a lelki történések pontos megjelenítésé-nek,
az egyes viselkedésbeli átmenetek mögött
meghúzódó okok érzékeltetésének hiánya komi-
kussá teszi Titus (Bezerédi Zoltán) több őrjöngési
jelenetét (különösen azt, amikor ráfekszik a
lányára) is, éppúgy, mintafolyamatosan felemelt
hangon és összevont szemöldökkel beszélő
Saturninus (Znamenák István) minden machiná-
cióját és félelmét. Mindez persze azért ennyire
szembetűnő, mert (az előzőekhez hasonlóan)
ezen előadás is pszichologizáló játékmódra tö-
rekszik, amelynek következetlen alkalmazása
(különösen olyan darab esetében, mint a Titus
Andronicus) bármely produkciót megfoszthat
hiteltességétől. Pontosan ez történt az általam
látott egyik hétfő esti diákelőadás alkalmával: a
tizenéves közönség olyan vad nevetéssel reagált a
gyors egymásutánban történő rémségekre,
mintha csak valami minden reális motiváltságot
nélkülöző horrorfilmet látott volna.

Keszég Shakespeare-rendezése ugyanazt
próbálja megvalósítani, mint az Enquist-darab
előadása, nevezetesen a cselekmény konkrétsá-
gának felfüggesztését, elsősorban a térkoncepció
révén. A díszlet (Valcz Gábor munkája) csak
jelzésszerűnek tekinthető, mivel a színpadon el-
helyezett és zöld világításcsíkokkal kiemelt szür-
ke formák (például a lépcsősor és a hatalmas
oszlopok, a diadalív, az Andronicusok sírjának
homlokzati része) éppúgy csak háttérként, nem
pedig közegként szolgálnak az eseményekhez,
akárcsak a szakadékot jelző (és roppant csúnya)
vörös műbőrrel (?) letakart állványzat és a bu-
gyogva ömlő gőzt kibocsátó (látványnak
lenyűgöző) szökőkút is. Többször láthatók to-
vábbá a háttérbe vetített képek (örvény, napko-
rong, lila és narancssárga fényben fürdő hajnali
táj, lombkorona stb.), melyek azonban a viszony-
lag üres fekete tér mögé helyezve ugyanolyan
hatástalanok maradnak, mint Babarczy László
tavaly bemutatott Peer Gynt-rendezésében. A jel-
mezek (Szűcs Edit munkái) a díszlethez hason-
lóan stilizáltak: a szereplők az antik római világra
emlékeztető és a mai viseletre jellemző ruhák

egyes elemeiből összeszabott öltözékben jelen-
nek meg (találóak például Tamora ezüst- és
aranyszínű palástjai, fém melltartója, magasított
talpú cipője vagy a gótok által viseIt - a vértől
átitatott szövet színére hasonlító - bíborvörös
ingek és nadrágok); ez éppúgy a cselekmény
„időtlenségének" képzetét sugallja, akárcsak a
kardok és pisztolyok együttes használata. Mind-
azonáltal a konkrétság és elvontság közötti
egyensúlyt a Titus Andronicusban sem sikerült a
rendezésnek megvalósítania: kirívóan semmit-
mondó a „macskazene" (Márkos Albert munká-
ja), amelyet a színpad két oldalán elhelyezett
árokban ülő zenészek adnak elő, és érthetetlen,
hogy a színészek miért a közönség elé fordulva
mondják a római néphez szóló beszédeiket, ami-
kor „az" a színpadon áll, vagy hogy Titus miért a
bal zenekari árokból beszél a hová álruhában
érkező Tamorához és annak két fiához. Talán csak
a (fent említett két dolog közötti) „vonaglás esz-
tétikájának" - nem túl precíz -• kidolgozása
tekinthető a (számomra érthetetlen okokból az
Országos Színházi Találkozóra meghívott)
előadás legnagyobb teljesítményének.

Sikeres stilizációk

Míg Keszég László két rendezését feltehetőleg a
különféle testi és lelki „elhajlások" vizsgálata,
addig a szintén két produkcióval bemutatkozó
Almási-Tóth András rendezéseit a játék(szituá-
ció)nak való alávetettség tudata mozgatja. Jól
mutatja ezt, hogy a Véletlen és szerelem játéka
című Marivaux-darab előadásában nemcsak úr

Hunyadkürti György (Ügyvezető Miniszter) és
Csonka Ibolya (Gazdasszony) Révész Ágota
vizsgájában (Hétköznapi csoda - Kaposvár
(Simarafotó)

és úrnő, illetve szolga és szolgálólány között
folyik intenzív (szerelmi) játék, hanem az egyes
színpadi helyzetek vizuális megkomponálásában
is, hiszen a cselekmény két, oldalt álló, aranyke-
retes üveg-tükörlap, valamint egy középen elhe-
lyezett hatalmas, üres képkeret között zajlik. (A
díszlet Füzér Annamária munkája.) A fordulatok-
ban bővelkedő cselekmény logikája és reális mo-
tiváltsága helyett ezáltal sokkal fontosabbá válik
az, hogy hol és hogyan történnek meg az egyes
események, vagyis hogy ki és mikor lép ki (vagy
be) a keretből (vagy a keretbe), illetve áll meg és
figyel az üveg-tükör mögött. Ebből a szempont-
ból kivételesen precíz megalkotottságról tanús-
kodik Almási-Tóth rendezése, amely a mulatsá-
gos helyzetekkel való szórakoztatáson túl valódi
esztétikai élményt nyújt a nézőnek: míg például
Orgon úr (Blaskó Péter) és Mario, a fia (Selmeczi
Roland) az előtérben Dorante (Oberfrank Pál)
levelét olvassa, addig a képkeretben láthatóvá
válik az, ahogyan a levél írója és Arlekin, a szol-
gája (Nagyváradi Viktor) a leírtaknak megfe-
lelően ruhát cserél; máskor pedig Dorante a jobb
oldali üveg-tükörlapra, vagyis tulajdonképpen a
mögötte álló Silviára (Gryllus Dorka) ír üzenetet
Orgonnak. A stilizálást minden apró részletében
sikeresen érvényesítő előadás ugyanúgy a szín-
padi világ születésének problémájával játszik,
mint Tóth Miklós rendezése, A szokás hatalma.
Az üres képkeret ugyanis nyilvánvalóvá teszi,
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hogy hiányzik a reprezentáció fix tárgya, és a kép
helyére a „valóság" lép. Az előadás tehát nem
kívánja sem a valóságot „ábrázolni", sem a te-
remtett valóság illúzióját szimulálni, hanem arra
törekszik, hogy a hangsúlyozottan színpadi

valóságot mint képet (ha tetszik valóságképet: a
csak képként létező valóságot) mutassa meg.
Ennyi-ben pedig az úgynevezett „új teatralitás" elő-
adásai közé sorolható, melyeket többnyire a rep-
rezentáció alapjaira történő (játékos) rákérdezés
karakterizál.

Almási-Tóth András másik rendezése, a Shure
Stúdióban bemutatott A szerető (a Marivaux-
darabhoz hasonlóan) már eleve involvál bizonyos
„game"-eket, amelyek férj és feleség mindennapi
együttélését meghatározzák. Az elő-adás krimiszerű
talányossággal indul, hiszen megtudjuk, hogy Sarah
(Egri Márta) szeretőt tart, akit a férje tudtával
délutánonként a lakásban fogad, sőt Richard (Újvári
Zoltán) is gyakran meglátogat egy „repedtsarkú
kurvát", ám a két illető kilétére egyelőre nem derül
fény. Közben zajlik a házaspár megszokott élete: az
otthonosan berendezett „újgazdag" nappaliban,
amelyben a fém- és a rózsaszín dominál (a díszlet
Kentaur munkája) Sarah kétszer is megismétli
azonos reggeli cselekvéseit (vitamintabletta
bekapása, kávébehozás, cigarettára gyújtás,
újságolvasás-hoz készülődés), majd délelőtt,
csakúgy, mint délután, banális dolgokról, illetve a
szeretőkről társalog a férjével. A színészi játék
pontosan érezteti a kettejük között latensen
meglévő ellen-tétet: Egri Márta hanglejtéséből
érezhető egyfajta évődés, amikor arról beszél, hogy
aznap délután meglátogatja a szeretője, ahogy
Újvári Zoltán grimaszaiból is kitetszik, hogy
egyáltalán nem ízlett neki a felesége által számára
(elő)készített kávé vagy tej. A titokzatosságot
fokozza, hogy egy kellőképpen giccses esti
jelenetben Sarah és Richard egymást átölelve
állnak a reluxával takart ablaknál, és a naplementét
nézve, miközben a szobát elborítja a rózsaszínes
fény, megerősítik, hogy mennyire szeretik egymást.

A titok akkor lepleződik le, amikor a piros műbőr
félkabátba öltözött, piros tűsarkú cipőt és fekete
parókát viselő, festett körmű feleséghez beállít az
egybeszabott farmerruhát, hosszú kabátot, kalapot
és napszemüveget viselő férj. (A jelmezek Bartha
Andrea munkái.) A néző alig realizálja, hogy Sarah
és Richard azonos a két szeretővel (Maryvel és
Maxszal), máris új játék-sor kezdődik: először a
feleség vetkőzőszáma a tálalóasztal rúdjánál, majd
pedig rövid jelenetek halmaza, amelyekben
mindketten különböző szerepeket alakítanak
(mintha a férfi az utcán szólítaná le a nőt, egy
bárban kívánna megismerkedni vele, vagy éppen
félénk fiatalemberként, egy padon ülve udvarolna
neki), és amelyeket természetesen a tálalón történő
(stilizált) szexuális aktus zár. Miután Max szakít
Maryvel, és a

hazatérő Richard a játék befejezését kéri Sarahtól,
sőt előveszi a délutáni randevúk alatt használt
dobot, majd a szerepek hangján kezd el beszélni, új
játékba kezdenek - immár Sarah-ként és
Richardként, miközben ugyanolyan kék fény világít,
mint a Mary-Max-jelenetben. Ebből a leírásból is
érzékelhető, hogy Almási-Tóth rendezésében első-
sorban a szerepjátszás szintjeinek kidolgozottsága
válik hangsúlyossá, illetve az a folyamat, ahogyan a
játék egyre redukáltabb formában kerül ismétlés-re.
Az előadás végére azonban a játékból való kilépés
lehetetlenségének tudata erősödik meg: addig meg
működik az a „csavar", hogy Sarah és Richard
egymás szeretőinek szerepében talál újra egymás-
ra, innentől kezdve viszont a „négyes" „kettőssé"
válik - most már csak „ők maguk" játszanak egy-
mással. Ezt a tudatot erősítik a zenei betétek (a Cosí
fan tuttéból és a Baz Luhrmann-féle Romeo és Júlia
című filmből), valamint a videobejátszások (Kovács
Krisztina Tünde munkái), melyek a dobra hajított
bokszkesztyű (?) és tűsarkú cipő képe után újra a
kezdetben látható, dobra helyezett két karikagyűrűt
mutatják.

Hálátlan dolog végzős rendezőhallgatók munkáiról
(különösen összefoglaló jelleggel) írni, hiszen a
szakma (mesteremberi) elsajátításának elején tartó,
az egyéni stílus kialakításában még csak kezdeti
lépéseiket tevő fiatalok munkáit lehet ugyan, de
nem illik kritizálni. Jelen írás azonban mégis a
kritika lehetőségét választotta (ebből következőleg
pedig vállalja az illendőség szabályainak esetleges
megsértését), mivel a fent tárgyalt nyolc rendezés
láttán a szerzőben (és ez ellen nincs mit tenni)
kialakult egy olyan összkép, amely az adott
produkciók között egy-fajta „minőségi" rangsort
teremtett. E rangsor alapja elsősorban az
előadások megalkotottsága, azaz a tanult (mert
tanulható) eszközök alkalmazásának
invenciózussága, a már említett egyéni stílus
érezhető (vagy megsejthető) volta, illetve az
uralkodó színházi tradíciókhoz való alkalmazkodás
vagy éppen az azoktól elfordulni kívánó
kísérletezés merészsége volt. Csakis e „mércék"
figyelembevételével vélem ugyanis vállalható-nak
azt az értékelést, mely jelen esetben szerves része
az esztétikai tapasztalat rögzítésének és az
értelmezés folyamatának. Bevallható azonban,
hogy „igazi" színházi élménnyel csak Almási-Tóth
András két rendezése ajándékozott meg, a többi
produkció láttán nehezen tudtam elvonatkoztatni
attól az érzéstől, hogy ujjgyakorlatokat nézek. Per-
sze mint tudjuk: aki nem használja az ujjait, egy idő
után bénává válhat.

Caragiale: Viharos éjszaka (Ódry Színpad)
Fordította: Szász János. Díszlet: Paseczki Zsolt. Jel-
mez: Salamon Eszter. Rendezte: Révész Ágota.

Szereplők. Hajdú István m.v., Csőre Gábor, Mundruczó
Kornél, Samu Nagy Ádám, Menszátor Héresz Attila,
Nyilas Tünde, Cseke Katinka.

Jevgenyij Svarc: Hétköznapi csoda (kaposvári Csiky
Gergely Színház)
Fordította: Bojtár Endre. Díszlet: Paseczki Zsolt. Jel-
mez: Salamon Eszter. Zene: Dévényi Ádám. Rendezte:
Révész Ágota.
Szereplők: Karácsony Tamás, Csonka Ibolya, Tóth Gé-
za, Serf Egyed, Varga Zsuzsanna, Hunyadkürti György,
Csernák Árpád, Horváth Zita, Kovács Magdolna,
Lugosi György, Antal Márta, Lipics Zsolt, Fábián Zsolt,
Szűcs Zoltán.

Bródy Sándor: A medikus (Madách Stúdió)
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Federits Zsófi. Ren-
dezte: Léner András.
Szereplők: Czvetkó Sándor, Horesnyi László, Vasvári
Emese, Barát Attila György, Lőte Attila, Timkó Eszter,
Haffner Anikó, Szűcs Gábor, Lippai László, Galbenisz
Tomasz, Kelemen István, Crespo Rodrigo, Kuthy Pat-
rícia/Belányi Zsuzsa, Pádua Anikó.

Thomas Bernhard: A szokás hatalma (kaposvári Csiky
Gergely Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Díszlet-jelmez: Bodnár Enikő.
Zene: Dévényi Ádám. Rendezte: Tóth Miklós.
Szereplők: Bezerédi Zoltán, Kovács Zsuzsa, Lugosi
György, Nyári Oszkár, Lipics Zsolt.

Per Olov Enquist: A tribádok éjszakája (Ódry Színpad)
Fordította: Osztovits Cecília. Díszlet Valcz Gábor. Jel-
mez Szűcs Edit. Rendezte: Keszég László.
Szereplők: Fekete Ernő m.v., Botos Eva, Horváth Lili,
Mundruczó Kornél.

Shakespeare: Titus Andronicus (kaposvári Csiky Ger-
gely Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Díszlet: Valcz Gábor. Jelmez:
Szűcs Edit. Zene: Márkos Albert. Rendezte: Keszég
László.
Szereplők: Znamenák István, Kelemen József, Bezerédi
Zoltán, Szula László, Nyári Oszkár, Tóth Richárd,
Kőrösi András, Hegedűs Miklós, Jancsikity Ger-
gely/Csorba Tamás, Kósa Béla, Baksa Imre, Csányi
Sándor, Némedi Árpád, Kocsis Pál, Spindler Béla, Sza-
bó Ferenc, Lecsó Péter, Cseszárik László, Szvath
Tamás, Molnár Piroska, Bodor Erzsébet,
Urbanovits Krisztina.

Marivaux: Véletlen és szerelem játéka (Ódry Színpad)
Fordította: Lator László. Díszlet-jelmez: Füzér Annamá-
ria. Koreográfus: Bodor Johanna. Átdolgozta és ren-
dezte: Almási-Tóth András.
Szereplők: Blaskó Péter m.v., Selmeczi Roland m.v.,
Gryllus Dorka, Oberfrank Pál m.v., Nagyváradi Viktor,
Kecskés Karina.

Harold Pinter: A szerető (Budapesti Kamaraszínház,
Shure Stúdió)
Magyar változat. Böhm György és Almási-Tóth
András. Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Video:
Kovács Krisztina Tünde. Rendezte: Almási-Tóth
András. Szereplők: Újvári Zoltán, Egri Márta,
Pindroch Csaba.


