
szerzô neve helyén nyugodtan állhatna a rendezôé, Mohácsi Jánosé. Ez ugyanúgy Mo-
hácsi-darab, mint A kávéház Goldoni vagy az Istenítélet Arthur Miller után szaba-

don; bár Foster I. Erzsébete eredeti állapotában is inkább laza kanavász, amit csípôbôl lehet
tovább bomlasztani, nem kell hozzá „lássuk, uram Isten, mire megyünk ketten” típusú dra-
maturgiai cséphadaró. Ez az egyik különbség. A másik, hogy amit most Kaposváron látni, az
nem „rendes” elôadás, hanem (rendetlen?) vizsgaelôadás, a kaposvári egyetemen létesített
színház szak elsô végzôseinek, egy tizennyolc tagú színészosztály növendékeinek produkciója.
Amit a Csiky Gergely Színház merôben szokatlan gesztussal a repertoárjára vett.

A merôben szokatlan gesztusok a színház éltetôi, és további szabálytalanságokat gene-
rálnak. „Rendes” vizsgaelôadásról az ember nem ír színikritikát, a vizsgaelôadás ugyanis
nem színházi fölfedezéseket tesz, hanem a tanulók készségeirôl, szakmai tudásáról, te-
hetségérôl – röviden: elômenetelérôl – ad számot. Egy mérnöki diplomamunkából nem
lesz híd a Dunán; a színészi diplomamunka is csak a színház egyedi sajátossága – nyilvá-
nossága – miatt kerül közönség elé; közönség nélkül ugyanis nincs színház. Esztétikai
következtetéseket természetesen le lehet vonni egy vizsgaelôadásból, minôsíteni lehet
számos szempontból – a benne szereplô színészek pillanatnyi teljesítményén kívül a ren-
dezôi, tervezôi, zenei, koreográfiai, világítási színvonal és az általuk közvetített tartalom
felôl, amely kivétel nélkül minden színházi produkció megítélésének alapja –, de tudni
kell, hogy nem errôl van szó. Nem a színházi esztétikum, hanem a mûvészeti oktatás te-
rén elért eredményrôl; illetve az elôbbirôl csak annyiban, amennyiben az esztétikai
minôség a mûalkotás létrejöttének feltétele. Ezt ellenôrizni – hogy úgy mondjam: osztá-
lyozni – azonban iskolai produkció esetében nem a kritikusok, hanem a tanárok feladata.
Meg azoké a színigazgatóké, akik – ezt megpróbálom nem kétkedô gúnnyal mondani –
nyilván az ország minden részébôl Kaposvárra sereglenek, hogy egymás sarkára taposva
szerzôdtessék a legjobbakat.

Van mit látniuk. Mohácsi elôször is alaposan megdolgoztatta az ifjú aktoranduszokat.
Ez egyébként is szokása, méghozzá azzal a körülménnyel súlyosbítva, hogy az általa lét-
rehozott szituációban épít a színész jelenlétének folyamatos súlyára és ebbôl adódó krea-
tivitására. Ezt a kaposvári színészek már megszokták – Mohácsi egyébként kezdettôl

fogva az úgynevezett „második vonalat”
hozta föl a társulatból, elôadásaiban eltün-
tetve a hierarchikus különbségeket –, s ez
az eljárás különösen jól alkalmazható egy
homogén vagy annak látszó tanintézeti kö-
zösségben. Az I. Erzsébet csoportszínházi
produkció, amelyben a szereplôk váltogat-
ják a szerepeket (a címszerepet is beleért-
ve), továbbá alkalmuk van számot adni
sokoldalúságukról. Verbalitásukat és meg-
szólalásuk ritmikai pontosságát a jól is-
mert Mohácsi-féle dialógpanelban gyako-
rolhatják, amely egy körülhatárolt jelenet
szövegvariációinak (torzított ismétlései-
nek, továbbfejlesztéseinek, redundanciái-
nak vagy jelentésváltozatainak) halmazából
áll. Ehhez gyakran mozgáskoordinációk,
egyéni és csoportos fizikai gesztusok
kötôdnek, hol realisztikus, hol rituális alap-
helyzetbôl kiindulva. A szerepépítés inkább
mozaikos, mint folyamatos, de ebben pszi-
chológiai realista és gesztikus elemek egy-
aránt megtalálhatók. A csoportmozgás, a
közös éneklés, a hangszeres játék egyaránt
az elôadás-dramaturgia része, s a produkció
egy terjedelmes és igen hatásos ritmusgya-
korlattal zárul, amelyben az összes, fa-
ütôkkel fölszerelkezett szereplô a színpad,
sôt a nézôtér különbözô részein minden
talpalatnyi helyet – padlózatot, falat, csöve-
ket – kihasználva, s persze dobokon is, fer-
geteges dobkoncertet ad elô. A héttôl fél ti-
zenegyig – egy átlagos Mohácsi-elôadásnál
rövidebb ideig – tartó vizsga meglehetôsen
változatos képet ad a három év alatt elsajá-
tított képességekrôl. S mellesleg határozott,
személyes közlendôje van a világról. Ez az a
mozzanat, amely miatt kritikát – úgy ér-
tem: elemzést – érdemel.

A játék az általánosan ismert civil lôdör-
gésbôl indul, melyben a szereplôk a szín-
ház – pontosabban az állandó kaposvári
társulat – ötvenedik évfordulójára és
benne a maguk helyzetére reflektálnak. Az
épület állagára vonatkozó utalások más ál-
lagokra, például az ország házára is kiter-
jednek, azaz beindul a mohácsis szellemi-
provokáció-lánc; az utóbbi képzettársítás
például élénk fejcsóválásra késztette a
szomszéd páholyban ülô háromtagú cso-
portot, meg lehetett tippelni, hogy idô
elôtt távozni fognak, ami a szünetben be is
következett. A „hetyegés” befejeztével el-
kezdôdik a „darab”, lejön egy fémszerû la-
mellákból álló, a színpadot horizontálisan
félbevágó függöny, amely elôrehozza, sôt
egy kavicsággyal (másképp szólva: egy fe-
hér murva borította négyszögletes dobogó-
val) középen az elsô sorokba nyúlva meg-
hosszabbítja a színpadot. (A dobogó
visszahúzható az eredeti színpadra, erre
egyszer van szükség, amikor Erzsébet halá-
lakor körbe gyújtják a széleit, mint holmi
tûzzel védett Brünnhilde örök alvóhelyét.)
A játéktér – Fodor Viola terve szerint –
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Csak egy történet van
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Szabó Vera, Nagy Ilona és Pál András

A



ezáltal beékelôdik a nézôtérbe, kvázi-ka-
maraszínpadot hozva létre, és közvetle-
nebb színész–nézô kapcsolatot teremtve.

A történet a mesemítoszból indul, egy
boszorkányszerû, transzcendens szerzet –
többen játsszák, testileg amorf lény – ren-
delkezik a hatalmi szféra betöltésérôl,
igénybe véve ehhez az ismert mesemotívu-
mok szélesebb skáláját. Ahogy többször
visszatér, kiderül, hogy nemzetközi és ma-
gyar motívumkincsrôl van szó, a király-
lánynak például orsó szúrta sebet és a fér-
jezetlenség átkát ígérik (az utóbbi I. Erzsé-
betnél megfogant), a felnôtt királynônek
pedig a Mátyás király-módszert – tudniil-
lik az álruhát – ajánlják a néphangulat ki-
fürkészésére (aminek angol viszonyokra
alkalmazását nem jegyezte föl a történet-
írás). A példákból kikövetkeztethetô a já-
ték szarkasztikus történetfilozófiája. VIII.
Henrik feleségeinek lefejezése változatos
elôjátékokkal esik meg, a leguruló fejet
könnyû medicinlabda és csôbôl kiöntött
„murvavérfolyam” helyettesíti. (Egy alka-
lommal valaki odaszól a hóhérnak: „Vá-
god?”) Erzsébet születésekor Henrik a
meccs környéki, kocsmázó futballszurko-
lók rituális összekapaszkodását és skan-
dálását mímeli, akik a gyerek neme fölötti
csalódottságukban hitetlenkedô gúnyjele-
netet rögtönöznek. A kislány Erzsébet
korosztályos fél- és unokatestvéreivel ho-
mokozás közben „ki lesz király?” és „ki hal
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meg elôbb?” játékot játszik. A nép közé vegyülô „igazságos Erzsébetet” – itt férfi veszi át
a szerepet – elôbb a Mohácsi-szófacsarás megsemmisítô kritikájával intézik el, majd fé-
lig agyon is verik. Stuart Mária kivégzése társasági esemény – a média nincs jelen, csak
egyetlen nô fényképez, Mohácsi külsô effektusokkal nem veszi el a teret a színészek elôl
–, a bisszig közönség vasárnapi látványosságnak veszi, egy anya például a csecsemôjét
biztatja, hogy raktározza el örök élményként. Erzsébet halálakor elôbb murvából össze-
gereblyézett síremlékbe temetik a holttestét, majd újra elplanírozzák az egészet, hogy ne
maradjon utána semmi. Persze csak a királynô halt meg, a transzcendens boszorkány
nem, a játék folytatódhat.

A cselekmény során gyakran kerül szóba a kaotikusok és a proteinisták ellentéte, s ez ma-
gában is elég az ironikus szemlélet érzékeltetésére. A boszorkány az elején azt mondja
Erzsébetnek, hogy addig uralkodhat, ameddig nem unja, s amikor a királynô egy alkalom-
mal kifakad, hogy „jaj, de unom!”, akkor tényleg ott a vég. „Úgy még sose volt, hogy vala-
hogy ne lett volna”, mondják ki többször a magvas konklúziót. Közben pedig komoly ada-
gokat kapunk napjaink idióta közbeszédének és közállapotainak paródiájából. Ezúttal is
mûködik Mohácsi történelmi dialektikája, amely nem egyszerûsíti le a helyzetet „a körül-
mények borzasztóak” – „mi személyesen nagyszerûek vagyunk” ellentétére. Amikor ször-
nyû döntéseket kell hozni, valamelyik szereplô mindig fölteszi a kérdést: „Ti mit csinál-
nátok magatokkal?” Hát igen, ott is, itt is mi vagyunk. Most akkor Erzsébet vagy Mátyás
király? Mindegy. „Csak egy történet van” – ezt is az egyik szereplô mondja. Nemzeti
nagylét és nemzeti kislét egyre megy.   
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(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
Egyetemi vizsgaelôadás
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