
nyelvet meggyôzôen vegyítô dialógusok viszik a történetet. A nyolc
szerep nem egyívású ugyan – kitûnô zsánerfigurák (Öregasszony
és Öregember), Molnár Ferenc-i allúziók (Szépség) és elhallgatá-
sokból, titkokból összeálló karakter (Vándor) egészíti ki a közép-
pontban álló négyest –, de egyaránt hálás lehetôségeket tartal-
maznak. Megfelelô színészi erô esetén talán csak úgy lehet látvá-
nyosan elrontani a darabot, ha a rendezô okosabb akar lenni a
szerzônél, s az ambivalenciát kioltva megpróbálja megmagya-
rázni, lekerekíteni a történetet.

A Radnóti Színház Valló Péter rendezte elôadásában e veszély
szerencsére nem fenyeget. Valló pontosan teszi ki a hangsúlyokat,
érezhetôen megépít egy saját interpretációt, de egy pillanatig sem
akarja belénk sulykolni, megenged attól élesen eltérô befogadói
értelmezéseket is. A ritmus egy-két ponton akadozik ugyan, de
összességében gördülékeny a játék. Komolyabb kifogás leginkább
a Horgas Péter tervezte díszletet érheti, mely ugyan megfelel a
szerzôi intenciónak, lehetôvé teszi a játék folyamatosságát, s még
látványosnak is mondható, ám a fedélzet különbözô részeit jelzô
korlátok minduntalan takarják a játéktér egyes részleteit (nem tu-
dom, van-e egyáltalán olyan pontja a nézôtérnek, ahonnan a szín-
pad egésze a korlátok „csíkjai” nélkül belátható). Valló kevéssé al-
kalmazza az atmoszférateremtés manuális rendezôi eszközeit
(fény- és hanghatásokat, effekteket), a feszültség megépítését in-
kább a színészekre bízza. Ami annyiban helyes döntésnek bizo-
nyul, hogy a kulcsjelenetekben a színészek élnek is a lehetôséggel;
más kérdés, hogy a komikusabb, „zsáneresebb” jelenetek így job-
ban elválnak a fôsodortól, s kapnak némi betétjelleget.

Szervét Tibor az utóbbi idôben gyakran játszott az ôrület mezs-
gyéjén, realitás és irrealitás határain egyensúlyozó szerepeket;
ezúttal visszatérhet a nagyon is reális problémák közt vívódó
(anti)hôsökhöz. A fényképész nem valóság és fantázia, hanem
igazság és hazugság közt egyensúlyoz, s Szervét felettébb hatáso-
san építi fel a szerep ambivalenciáját; amikor már hinni kezde-
nénk neki, hazugságon kapjuk, amikor egy szavát se hinnénk,
mintha mégis igazat mondana. Szávai Viktória velejéig tisztessé-
ges, boldogságra vágyó Nôt játszik, aki nagyon hitelesen ôrlôdik
ideái és vágyai közt, s az utóbbiakat csak akkor adja fel, amikor
már mindent veszni lát (s valószínûleg éppen ekkor téved). Szom-
bathy Gyula talán egyszerûsít kicsit a Szemüveges szerepén; tettei
nem annyira a múltból fakadnak, mint inkább a tisztességét min-

den körülmények közt ôrizni próbáló kisember reakciói – ezeket
viszont felettébb meggyôzôen játssza el. Kováts Adél Hölgye a
megírtnál egy árnyalattal súlyosabb, drámaibb figura. A színésznô
a többieknél lineárisabb, egyértelmûbb sorsívet épít – neki kö-
szönhetôek a leginkább intenzív, torokszorító pillanatok. Márton
András hagyja érvényesülni a titokzatos Vándor mefisztói énjét,
hogy a nagy manipulátor cinikus fensôbbsége mögött alkalman-
ként megéreztesse tettei motivációinak megszenvedett igazságát.
Marjai Virág (Szépség) kortárs gesztusokba oltja a molnári ihle-
tettségû figurát. Csomós Mari egy néha bolondosnak tetszô, való-
jában felettébb pragmatikus Öregasszonyt játszik; nem könnyû
eldönteni, ô keserítette-e meg jobban férje életét vagy fordítva.
Az Öregember szerepében Bálint András talán az elôadás legtelje-
sebb alakítását nyújtja: néhány gesztusba, kimondott és ki nem
mondott szóba sûríti egy hiábavaló élet teljes csôdjét.

„Boldog Vár” – ezt jelenti a hajó neve és a darab címe. Hamvai
és Valló nem hagynak kétséget a cím iróniája felôl. A Hamvai-da-
rabok hatásának fontos komponense, hogy a cseppet sem vidám
zárlatot követôen sem távozik leverten a többnyire igen jól szóra-
kozó közönség. Meglehetôsen egyedi hatásmechanizmus ez a kor-
társ magyar drámában, ez is fontos összetevôje a szerzô sikerének.
Abban pedig csaknem bizonyos vagyok, hogy a Castel Felice a jö-
vôben más színpadokra is kifut majd…

HAMVAI KORNÉL: MÁRTON PARTJELZÔ FÁZIK
(Szatmárnémeti Északi Színház)

DÍSZLET-JELMEZ: Bozóki Mara m. v. ZENE: Manfrédi Annamária. REN-
DEZÔ: Árkosi Árpád. 
SZEREPLÔK: Czintos József, Miske László m. v., Lôrincz Ágnes, Tóth-
Páll Miklós, András Gyula, Nagy Csongor Zsolt.

HAMVAI KORNÉL: CASTEL FELICE
(Radnóti Színház)

DRAMATURG: Morcsányi Géza. DÍSZLET: Horgas Péter. JELMEZ: Benedek
Mari. VILÁGÍTÁS: Móray Ernô. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Ôri Rózsa. REN-
DEZÔ: Valló Péter.
Szereplôk: Szervét Tibor, Szávai Viktória, Szombathy Gyula, Kováts
Adél, Bálint András, Csomós Mari, Márton András, Marjai Virág.
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isky András Tanítványok címû darabjának erdélyi ôsbemuta-
tóját a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán tekinthet-

ték meg a nézôk. Általában telt ház van, pótszéken ülök, fô, hogy belá-
tom a játékteret.

A vasfüggönyön nyíló ajtón keresztül jutok be a színpadon kialakí-
tott stúdiótérbe, kereszt alakú, fehér emelvény fogad, akár asztal is le-
hetne, erre utalnak az emelvény oldalából nyíló fiókok. Az emelvény,
pódium két oldalán helyezkedik el a közönség, háta mögött szöges-
drótkerítés, mintha csak egy lágerben, fogolytáborban volnánk.

A publikum türelmesen vár, aztán az ajtón keresztül befutnak a
szereplôk: a tanítványok, az üldözöttek. Biztosak abban, hogy ül-
dözik ôket, ezért rejtôznek el a térben, amelybôl nem lehet kilépni
– az ajtó csak kívülrôl nyitható.

Itt derül ki, hogy ôk a Mester tanítványai, és egyenest a Kopo-
nyák hegyérôl futottak idáig, pedig ott talán választ kaphattak
volna kérdéseikre. Így azonban futásra és örök bizonytalanságra
ítélt rabok ôk, elsôsorban saját egójuk rabjai.

Az ÉN drámája a Tanítványok, amely akkor kezdôdik el igazán,
amikor a szereplôk kilépnek a névtelenségbôl. A névtelenek cso-
portja nevekkel rendelkezô személyekre bomlik. A szekta egy-
másra utalt tagjai (albigensek, katárok, fehérek, tiszták?) csak ad-
dig képeznek egységes egészet, amíg vállalják a névtelenséggel
járó másfajta bizonytalanságot – azt, hogy nincs egyéni sors,
csak a közösség számít. A felvállalás drámája ez a darab, miköz-
ben hangsúlyozottan szól a színházról mint mûvészetrôl, mint
létformáról.

Mert Nevek, szerepek nélkül nincs színház, ezért a cselekmény
itt is a Nevek megjelenésekor indul el teljes lendülettel. Amikor
Péter (Galló Ernô) zsákjából elôkerülnek a nevekkel „díszített” ka-
bátok, elôször inkább emlékeztetnek vidéki focicsapatra, mint ül-
dözöttekre, áldozatokra – olyan az egész, mintha csak fôpróba
lenne, az egyik szereplô hiányzik, ez majdnem megakasztja az ese-
ménysort, de az végül csak beindul.

K a r á c s o n y i  Z s o l t

Színházba
zárva
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A Tompa Gábor által rendezett elôadás egyik fô jellemvonása a töredezett szerkesztés
– a mozdulatlanság, a tablószerûen kimerevített mozdulatok vagy a nagyon is felpörgô je-
lenetek egymásutánisága adja meg az elôadás sajátos dinamikáját. Ami nem más, mint a
színházi szerkezet dinamikája.

Tompa Gábor nem elôször rendez a kolozsvári társulat stúdiótérré átalakított színpa-
dán. Már a  Mizantrópban is elôfordultak olyan, a színházra reflektáló jelek, amelyek meg-
határozták az elôadást. A zsinórpadlás, a különbözô kötelek látványa minden esetben a
színházra mint mechanizmusra hívja fel a figyelmet. Míg A kopasz énekesnôben a rendezô
a színészeket csukja zenedobozba, néhány utóbbi rendezésében már magát a nézôt re-
keszti a színház, a színpad dobozába, sôt magát a dobozszínpadot mint színpadi formát
is lezárja, véglegesíti, a vasfüggöny leeresztésével megszünteti a láthatatlan falat, és egy
nagyon is reálisra, szürkére és szilárdra cseréli, két dologra is figyelmeztetve: hogy a (szín-
ház)mûvészet élesen elhatárolódik a valóságtól, miközben a mûvészet tárgya nem más,
mint az ember, vagyis a nézô maga.

Ezt a valóságtól különbözô valóságot hi-
vatott érzékeltetni a játéktér hátsó (vasfüg-
gönnyel szemközti) fehér vászonfala, a
pódium fehérsége, vagyis egyfajta színte-
lenség, amely csak akkor elevenedik meg,
amikor a szereplôk magukra öltik ruháju-
kat/szerepüket. Ez is azt sugallja, hogy a
mûvészeten belül a valóság a játék által
nyilvánul meg.

Amely már az elôadás elôtt megkezdô-
dik. A mûsorfüzeten Leonardo da Vinci
Utolsó vacsorájának szereplôi helyett a ko-
lozsvári színészek jelennek meg, mégpedig
tizenketten, miközben az elôadásnak csak
tizenegy szereplôje van. A tizenkettedik az,
aki Júdás helyén áll, a Fülöpöt kettôs szere-
posztásban Fogarasi Alpárral felváltva ala-
kító Buzási András.

Maga az elôadás a következô játékele-
mekre épül: eljátszik a Szentírás szövegé-
vel, a színházi hagyománnyal, éppen ezért
nézôvel és színésszel egyaránt.

Adott egy szöveg, amely akár egy miszté-
riumjáték vagy egy moralitás textusa is le-
hetne, hiszen az elején még mindenki
Akárki, csak késôbb válik „személyiséggé”
(már amelyiknek ez megadatik). Adott há-
rom színházi hagyomány: a klasszikus gö-
rög, a középkori keresztény és az abszurd.

A nézô (alulírott) nem tudja eldönteni,
hol is van tulajdonképpen: most ez szín-
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Bogdán Zsolt (János) és 
Hatházi András (Tamás)

Jelenet a Tanítványokból M a k a r a  L e h e l  f e l v é t e l e i



ház vagy kísérleti központ? S hogy ez a
kérdés felmerült, nyilvánvalóan jelzi: itt,
ebben az elôadásban mindenképpen érez-
hetô az Artaud és Grotowski nevével fém-
jelzett színházesztétika hatása. És itt meg-
állunk, mert nem a színészi alakítás szint-
jén érezzük ezt, hanem a szöveg és a ren-
dezés szintjén. Visky szövege valamiféle
szent színházi jelrendszerrel dolgozik, egy
szent szöveg átiratát nyújtja a közönség-
nek, vegyítve a becketti színház, illetve a
XX. század diktatúrái alatt lezajlott esemé-
nyek emléktöredékeivel. A szöveg jelzései a
végletekig leegyszerûsített díszlettel hoz-
hatók párhuzamba, a rendezô pedig a lassú
és felgyorsított, illetve teljesen kimerevített
jelenetek váltogatásával dolgozik. Mindez
izgalmas színházi élmény lehetne, ha a szí-
nész is valóban jelenvaló volna. Az a tény,
hogy a szöveg nem más, mint elbeszélés,
még ha dialógus formájában is, már-már
lehetetlenné teszi, hogy a színészek kilép-
jenek a kétdimenziós elbeszélésbôl, és há-
romdimenziós drámai/színházi szereplôk-
ké váljanak.

Mégis mi tartja az elôadást a vízvonal
felett? A nézô egyrészt kíváncsi, mit „hoz
ki” a szerzô az újszövetségi történetbôl,

másrészt vannak olyan színészi alakítások, amelyek a lassan fáradó figyelmet újra meg
újra felkeltik. Alapvetô változtatás az újszövetségi textushoz képest, hogy megjelenik két
név: Alfeus és Tádé – ôk már valószínûleg a XX. század szülötteiként épülnek be a bibliai
történetbe. Éppen Tádé és Alfeus filozófiai vitája az elôadás egyik legjobb jelenete. Galló
Ernô Péterként nehéz feladatát – néhány megbicsaklást leszámítva (amikor korábbi ko-
mikus szerepeinek gesztusai törnek a felszínre) – sikeresen viszi végig. Kitûnô, gyors és
profi átváltozás, és Molnár Levente talán eddigi legjobb színpadi teljesítménye, amikor
Máté szerepébôl kilépve átalakul „köztörvényessé”. Bogdán Zsolt (János) és Hatházi
András (Tamás) a Beckett-betétben komolyak, nevetségesek, vidámak egyszerre, de ez a
Vladimir és Estragon-betoldás olyannyira távol áll az elôadás egészétôl, hogy a két színész
a pörgekalap és a gesztika ellenére továbbra is megmarad eredeti szerepében. A többiek
nem tudnak háromdimenziós alakokká válni, és megrekednek, megelégednek – ha nem
is a felmondással, de az elmondással, lévén szerepük inkább csak jelkép, mint mélységé-
ben is körvonalazott színpadi figura.

Újabb, számos kérdést magában hordozó színházi kísérlet tanúi lehettünk Kolozsvá-
ron. Az elôadás illeszkedik az utóbbi évek egyes Tompa-rendezéseinek – a Mizantróp vagy
a Károly – sorába, melyeknek sarkalatos pontja a lebegtetett befejezés. Itt a szinte már ke-
resztre feszített Pétert a váratlanul kinyíló ajtón betörô fény menti meg – a nézô egy másik
világgal szembesül. Hogy e világ a rendezô és a társulat számára milyen újfajta színházi
utakat nyit meg – ez a jövô kérdése.

VISKY ANDRÁS: TANÍTVÁNYOK 
(Kolozsvári Állami Magyar Színház)

DRAMATURG: Visky András. DÍSZLET ÉS JELMEZ: Carmencita Brojboiu m. v. KOREOGRÁFIA: Florin Fi-
eroiu m. v. ZENEI ÖSSZEÁLLÍTÁS: Tompa Gábor/Florin Fieroiu. RENDEZÔ: Tompa Gábor.
SZEREPLÔK: Salat Lehel, Dimény Áron, Orbán Attila, Fogarasi Alpár/Buzási András, Laczkó Vass
Róbert, Bogdán Zsolt, Molnár Levente, Galló Ernô, Sinkó Ferenc, Bíró József, Hatházi András.

2 0 0 6 .  F E B R U Á R ■ 11 11

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

z est egyetlen üdvözlendô mozzanata, 
hogy kortárs magyar drámát nézünk.

A Katona József pályázatnak köszönhetôen
– amelynek életre hívásában éppen az író
Kiss Csaba játszott jelentôs szerepet – végre-
valahára vannak magyar ôsbemutatók. Még
ha kis és még kisebb színpadokon is. Már
amennyire kortárs. Már amennyire dráma.
És már amennyire látható. 

Az elsô kettôt – bár hangsúlyos kérdôje-
lekkel – nem akarom elvitatni a Tahititôl;
a láthatóságot annál inkább. Úgy hiszem,
nem egyszerûen az tesz kortárs drámává
valamit, hogy napjainkban írták. Ennél
alighanem valamivel több: érzékenység a
jelen iránt, a tárgy mai szemlélete, a törté-
netek dramaturgiai megújítása stb. A Ta-
hiti témája a mûvésznek és közegének konf-
liktusa, a mûvész idegensége saját korában,
személyes, emberi és alkotói válsága. A da-
rab középpontjában és a szerzô érdeklôdé-
sének fókuszában egy Festô és az ô szel-
lemi útkeresése áll; a fôhôst éppen csak

felvázolt figurák – Feleség, Kereskedô, Tanítvány, Modell-szeretô stb. – veszik körül.
A meg nem értett zseni romantikus témája, bár idôtlen, nem tûnik kifejezetten mainak.
Drámában ábrázolni a mûvészi nagyságot ráadásul végképp nem könnyû: vagy egy való-
ban gigantikusra komponált figura kell, akinek világérzékelése, szellemisége meggyôz
nagyságáról, vagy az ôt körülvevô közeg visszfénye hiteti el tehetségét, vagy végsô soron
maguk a mûvek képesek halhatatlanságát közvetíteni (már amennyire ezek egyáltalán
megjeleníthetôek). Kiss Csaba monologikus szerkezetû darabjában leginkább magát a –
Gauguin élettörténetét idézô – figurát beszélteti. Tanítványa pedig több alkalommal is
kijelenti mesterérôl, hogy „zseniális!”. Ez lenne a közeg visszfénye. Mintha a Tanítvány
sietne felismerni azt, amit az olvasónak/nézônek kellene. 

Kiss Csaba rendezésének nem egyszerûen a Mûvész megjelenítésének általános ne-
hézségeivel kell megküzdenie – ez esetben egy festôrôl és festményeirôl van szó, a vál-
ságba jutott képi ábrázolásról. A téma tehát különleges vizuális világot követel meg a
színpadon. Meggyôzôdésem, hogy egy olyan darabot, amely a képzômûvészet sorskér-
déseit elemzi, nem lehet ilyen igénytelen látványvilággal megjeleníteni. A Shure Stúdió-
ban megvalósult elôadás elsô és legfôbb hibája a vizualitásról való gondolkodása, illetve
nem gondolkodása. Gyûrött, rózsaszín foltos lepedôk takarják a játékteret, amelyet a né-
zôtér felôl nagy üres keretek vesznek körül, mintha a képek in potentia lennének; mintha
valakit a képei közé zártak volna – üzeni fölöttébb ideologikusan ez a fantáziátlan játék-
tér. A padlót csomagolópapír borítja. A háttérben ugyanakkora keret, mint a színpad ele-
jén, szintén csomagolópapírral bevonva. (Az elsô perctôl fogva tudható: festeni fognak
rá, és átszakítják. Így is lesz.) Egyszer használatos, minden értelemben olcsó, diákszín-
játszós megoldások (játéktér: Berzsenyi Krisztina). 

Az elsô jelenetben a Tanítvány rajzolja mesterét – ekkor még ígéretes a vizuális elemek
színpadi fogalmazása: a kartonpapír üres, csak a kéz, tehát a színészi játék hiteti el a raj-
zolást. Amikor azonban belép a Kereskedô, és a Festô képeit becsmérelve egyszínû
kartondarabokat kap fel a földrôl, amelyeket a mûvész majd rendre széttép, már nyilván-
valóan olyan színpadi konvencióval van dolgunk, amely nem megnyitja, hanem ellenke-
zôleg: végképp bezárja és kirabolja képzeletünket. Amikor pedig a Festô dühében egy
vödör vörös festéket loccsant a vászonra (csomagolópapírra), már csak egy el- és agyon-
használt színpadi gesztust látunk (a valamikori forradalmi akcionista képzômûvészeti
gesztus halvány mását). Ugyanez a Festô alkotóerejének teljében – már Tahitin, távol a
civilizációtól – ugyanezzel a vörös festékkel ugyanolyan képeket mázol: vajon tényleg
ezekrôl kellene elhinnünk, hogy a Nagy Alkotások? És miben is különböznének ezek
a tehetséges/tehetségtelen pacnik egymástól? 

T o m p a  A n d r e a

Egy sík
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