
32 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

tö ké le tes, vagy is a min den kori nôi és férfi idol -
hoz ha so nuló mo dell mez te len sége az iko nog -

rá fiai ká non ré sze. Az esz mé nyí tett test „tu laj do nosa”
nem sze mé lyi ség, ha nem esz té ti kai rep re zen tá ció:
mo dell, vagy is minta. El len tét ben a „minta kép pel” a
nem azo no sít ható csu pasz test a szé gyen, az em beri
esendôség – a bûn be e sett em ber – jel képe. Az eu ró pai
mû vé szet ben idôrôl idôre meg is métlôdik a pro vo ka tív
gesz tus: fel mu tat ják az idollá nem szub li má lódó tes -
tet. Füg get le nül at tól, hogy fi gye lembe ve szi-e a te o ló -
giai, mû vé szet tör té neti kon tex tust, meg döb benti,
meg rázza a be fog adót Remb randt Zsu zsan nája,
Ma net Olim pi ája, Au gust Ser rano romló tes te ket áb rá -
zoló fo tói vagy Balla De me ter ar cát el ta karó idôs Ádám

és Évája, eset leg Zsó tér Sán dor sze gedi Brit ten (Szen t -
i vá néji álom)-ren de zé sé nek fél mez te len öreg em bere
(Puck) vagy Tarr Béla kór házi zu hany zó ban ácsorgó
mez te len ag gas tyánja (Werck me is ter har mó ni ák). Nem
csök kenti a pro vo ká ció ere jét a ránk zú duló kom mer -
ci á lis por nog rá fia – tu da tunkba égett a ti la lom, zsi geri
ha tás sal van ránk az évez re des tabu. 

Még meg rá zóbb az esendô ru hát lan ság szín pa don.
Egy (nem a szakma, ha nem a kö zön ség szem pont já -
ból) szí nész köz pontú szín házi élet ben a szí né szi sze -
mé lyi ség az elôadás je len té sé nek ré sze. Mint ha is mer -
nénk a mû vészt, tu laj don sá gok kal ru ház zuk fel, így
egyé ni sé gét mint egy meg konst ru ál juk. A szín ház lá to -
ga tót ér zelmi vi szony fûzi hozzá, sze reti, várja, fi gye -
lem mel kí séri ala kí tá sait. (Ne ál tas suk ma gun kat, a
szín pa don Ti tá nia vetkôzik, és Spo la rics And rea lesz
ru hát lan. Gyak ran hall hat juk, hogy így em le get nek
egy-egy elôadást: eb ben vetkôzött le ez vagy az.) Al földi
Ró bert ren de zé se i ben gyak ran látni fe det len testû szí -
nészt. A Szen ti vá néji álomban töb bet is. A kér dés csak
az, hogy mi lyen gon do la tot, je len tést hor doz a ta bu -

sértô tett. Mi szen te síti a ci vil
nézôi ér zel me ket – za va ro dott -
sá got, fel há bo ro dást stb. – is ki -
váltó, ki vé te le sen erôs gesz tust? 

A Bárka Szín ház elôadá sá ban
a cse lek ményt bo nyo lító Puck
va rázs lónô: Lá zár Ka ta lin jó -
részt rö vid test színû pon gyo lát
vi sel… Teste ál tal lesz se bez hetô
fi gura és szí nész – sa ját teste
alázza meg, hozza meg szé gye -
nítô hely zetbe az em bert. Maga
a sze re lem, még in kább a vágy,
ami le a la cso nyítja. He léna és
Her mia ak kor vetkôzik, ami kor
el akar ják hagyni. Késôbb gör -
csö sen ta kar gat ják ma gu kat.
Fiúk (De met rius és Lysan der)
és lá nyok egy mást haj ku rászva,
üvöltve, kín lódva té pik ma guk -
ról a ru hát. A sze re lem csa tá -
ro zás, harc, vi as ko dás a fáj -
dal ma sabb faj tá ból. A pár vál -
tás, csö  mör, fel cse rél hetôség
sha kes pe are-i me ta fo rá ját a
ren de zés fo nák já ról szí nére
for dítja: sti li zált cso port szex -
szel zá rul az el ke se re dett du la -
ko dás. A négy fi a tal „kö zös ülé -
sé ben” – Ger gye Krisz tián egy  -
szerû és szép ko re og rá fi ája – az
érin tés, ta lál ko zás, egy másba
fo nó dás gyö nyö rû sége tá rul fel.
A nagy oda adás sal, te het ség gel
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meg va ló sí tott moz gás sor nem csak azért har mo ni kus,
mert szép em be rek esz té ti ku san mo zog nak az ar tisz ti -
kus pont fény ben. Nem. A tán cos min dig idol. Ezért
ke vésbé pro vo ka tív a mez te len sége. A tán cos a test
mé di uma, sze mé lyi sége fel ol vad a moz du lat ban. Mi
en nek az erôs ér zéki ha tás nak a je len tése? Hon nan és
mi ért szü le tik meg a mez te len ség disz har mó ni ája,
majd a tes tek össz hangja? Ta lán a gyöt rel mes sze -
relmi vá gyat az ak tus kol lek ti vi zá lása sze lí díti gyön -
géd séggé? Sze ret kezz és ne sze ress? Mert ha sze retsz,
há bo rúzni fogsz! Bán tani és meg bán tódni! Túl pri -
mer ér tel me zés? Le het sé ges. Azon ban a ren de zés
egyik leg fon to sabb jel leg ze tes sége, hogy jel ké pes tar -
tal ma kat konk rét „szín házi mon dattá” egy szerû sít.
Vissza for dítja a me ta fo rá kat, hogy vi lá gossá te gye el -
gon do lá sait.

A sza már a za bo lát lan, ki áradó sze xu a li tást jel ké -
pezi. A hosszú sza már fül a fal losz szim bó luma. Az át -
va rá zsolt Zu boly (Kar dos Ró bert) ir dat lan bôrfal lo szá -
tól lesz sza már. Kris tály tiszta ma gya rá za tot ka punk a
sze replôk több ér telmû tet te ire. Ti tá nia (Spo la rics And -
rea) sorsa, mint min den sze retôé az elôadás ban, a
me g a láz ta tás. Hi ába orozza el a szí nen is meg je lenô
ágyék kötôs in diai fiút (Oláh Zol tánt) Obe ron tól, hi ába
kel leti ma gát gro teszk tánc cal, hi ába ag gat rá töm ér -
dek ék szert, hi ába rán gatja tán cos ként, mint egy élet -
te len bá but. Nem kell a fi a ta lem ber nek! Gon dol hat tuk
volna, hi szen mi köz ben Ti tá nia és Obe ron (Ká lid Ar -
túr) ma ra ko dott rajta, az ifjú va dul sze me zett egy tün -
dér lánnyal (Fá tyol Ka milla). A két ség be e sett üze ke dés
a sza már em ber rel el ke se re dett bosszú, ki e lé gü let len -
ségbôl és ön utá lat ból fa kad. A me ga lá zott kö zép korú
nô oda veti ma gát az elsô fér fi nak, aki szembe jön vele,
itt a po ca kos, ru hát lan Zu boly nak. Emi att gyötri ki ma -
gát kín lódva, pi ron kodva ru há já ból. A ter mé keny sé g -

ün ne pek ri tu á lis kel léke ki csit eny hít a fel zak lató, me g -
a lázó tör té né sen – mi vel szak rá lis mezôbe emeli az
in di vi du á lis kínt. Jót tesz az elôadás nak (nézônek) a
sza tur ná liák bôvérû hu mora. Ti tá nia szó sze rint fu vo -
lá zik a bôrszer szá mon (me gint egy le for dí tott szó kép),
meg fújja a há ro ma rasz nyi tol da lé kot, és ját szik az
ágyékra csa tolt hang sze ren. 

A ren dezô ak ku rá tu san le for dítja egy nem ûre a többi
kap cso la tot is. El len sé ge sen mé re geti egy mást The -
seus (Egyed At tila) és Hip polyta (Varga Anikó). Néma
össze csa pá suk kal in dul az elôadás. Mint az ál la tok!
S va ló ban, mint két szar vas lö kö dik, ök le lik egy mást.
Theseus „kérôje” va ló ban „kard” le he tett, „bán tal ma -
kon vette” Hip polyta „sze rel mét”. Ger gye Krisz tián ko -
re og rá fusi, tré neri mun ká já nak vé ge red mé nye exp -
ressz ív, drá mai, szel le mes, szí nészre sza bott, kar ak -
te res, egyedi – egy szó val nagy szerû. Még is gyak ran
csak il luszt rá ció. Fel mu tatja a rej tett mo tí vu mo kat, el -
tit kolt szán dé ko kat, egy szó val a mö göt test. Pa ra dox
mó don ép pen az elôadás egyik leg iz gal ma sabb össze -
tevôje csök kenti a szí né szi já ték ha tá sát. Amit nem
árul el a sti li zált moz du lat, azt fel tár ják a nyers ak ciók,
vi lá gos tér beli hely ze tek. He léna ki köp Lysan der után,
mi kor el árulni ké szül a nála bol dog ab ba kat. A meg bû -
völt De met rius és Lysan der úgy ke ring He léna kö rül,
mint boly gók a Nap kö rül – nem bír nak ki sza kadni de -
le jes von zá sá ból. Transz pa renssé, át tetszôvé, egy ér tel -
mûvé vál nak a fi gu rák, nem igen ma rad mit el ját szani
a szí nész nek, il letve fel fe dezni a be fog adó nak.

Eb ben a Szen ti vá néji álomban férfi és nô te he tet len,
hoz zá juk vág nak egy vil ló dzó kü tyüt, és on nan tól me g -
ál lás nél kül pör geti ôket a sze relmi düh. Rit kán látni

Horváth Kristóf (Gyalu), Ollé Erik (Dudás), Gergye Krisztián
(Ösztövér) és Pásztor Tibor (Orrondi) 
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négy ha son lóan erôs sze mé lyi ségû fi a tal sze rel mest,
mint Parti Nóra (He léna), Szor csik Krisz tina (Her -
mia), Nagy pál Gá bor (Lysan der) és Dé vai Ba lázs (De -
met rius). Még is egyek ôk: egy for mán ke mé nyek és
sértôdöt tek, kö ve telôzôk és elé ge det le nek. Nem sze -
mé lyi sé gek, ha nem a vágy al anyai és tár gyai. Kap cso la -
tuk ban (kap cso la ta ik ban) alig van el moz du lás, szín,
ár nya lat. Szen ved élyes elôadás a Bár káé, egy fajta szen -
ved ély fût min den kit. Te kin te tek vil lan nak, arc ke mé -
nye dik, hör gésbe fúl a hang, va dul nyar ga lá szik, vagy
te he tet le nül vergôdik a test. De met rius me ne kül He-
lé ná tól, ezért le veti ma gát egy ma gas pal ló ról, nem
akár mi lyen mu tat vány. Szûk re gisz ter ben nyil vá nul -
nak meg nagy szí né szi ener giák. Mi ma rad a le mez te -
le ne dés, ki tá rul ko zás után? A szé gyen. 

Von zá sok és vá lasz tá sok el eve meg ha tá ro zot tak.
A sze re lem fá tum, még in kább egy ki is mer he tet len, de
meg má sít ha tat lan felsôbb aka rat el ren de lése. Puck, a
fô moz gató enig ma ti kus lény. Va já kos asszony és vudu
va rázsló. Vö rös bun dá ban vagy há ló ru há ban lát ha tat la -
nul bû völ, át koz, áld – ma ga san fel ette áll a meg ba bo -
ná zot tak nak. Míg a töb biek ki tom bol ják, ki játsszák, ô
rejti in du la tait, szán dé kait. Nem ért he tet len, ha nem ti -
tok za tos. Lá zár Ka ta lin fö lé nyes szí né szet tel uralja
gesz tu sait, a ki fe je zést, a szí né szi ener gi á kat. Ját szik a
szen ved éllyel szen ved ély te len – „lát szik és látszva enyé -
szik”. Puck aka rata le gyen eset le ges vagy tör vény szerû,
vé let len vagy sors – nem e vi lági, mert nem ért hetô,
nem fejt hetô meg. Ri tu a li tás, me ta fi zika és mély lé lek -
tani par ti ku la ri tás azon ban alig ha fér meg egy más mel -
lett. A szi tu á ciók pszi cho ló gi a i lag meg okol tak, de ki -
szá mít ha tat lan, hogy kit ta lál a sze re lem labda. Ez a
ket tôsség át lengi az egész be mu ta tót. 

Az elôadás kö ze gét két egy más nak fe szülô, el len té -
tes at mosz fé rájú vi lág te remti meg (dísz let: Da róczi
Sán dor). A lel ki küz del mek tere egy pad lóba süllyesz -
tett fém bo rí tású ring (me dence), amit kö rül ül nek a
nézôk. Fö lötte ke rek fém bu rájú lám pák lóg nak, mint
Rocky Mar ci ano boksz meccse i nek arc hív fel vé te lein.
Eb ben tom bol a sze relmi iszap bir kó zás. At hén ri deg
és ge o met ri kus, ahol me rev tér for mákba ren de zôd -
nek, sar kos vo nu lá sokra kény sze rül nek a kon ven ció és
hi e rar chia ál tal be tört em be rek. Mo nok róm fe kete-fe -
hér (jel mez: Fe kete Kata), fém színû vi lág, de cens és ki -
mó dolt miliô, maga a ki et len mo der ni tás, ahol fruszt -
rá ci óvá szub li má ló dik a pusz tító in du lat. Az At hén
kör nyéki li get ba bo nás és ata visz ti kus, va rázs la tos és
bar bár: Af rika. Obe ron hosszú kle pe tus ka bát já ban fé -
lel mes te kin té lyû fe kete törzsfô. Ti tá nia heg te to vá lás
pöttyö ket és nyak emelô ka ri ká kat vi selô nagy asszony.
Puck ról már szól tunk. Az ô rá ol va sása köz ben zú dul le
a ma gas ból tö mén te len po li fo am ca fat. Fel tölti a me -
den cét a szem káp ráz tató sárga, kék, ró zsa szín stb. tör -
me lék, ame lyet sö tétre fes tett testû, te to vált „benn szü -
löt tek” túr nak szét. Pa zar ri tu álé, le hen gerlô lá to más.
Még is ri deg és el ide ge ne dett hely ma rad Af rika, ahol
ha sonló lel ki játsz mák zaj la nak, mint a ci vi li zált
At hén ban, csak ki csit erôsza ko sab ban. Hi ába Ká lid
Ar túr meggyôzô, ro busz tus fen sége, Lá zár Ka ta lin ma -
gá tól ér tetôdô bo szor ká nyos bû bája, hi ába a ri tu á lis
kel lé kek, alig kü lön bö zik a tün dér vi lág a vá ro si tól. Egy -
lé nye gûek. Af rika nem el len pont. Re mény te le nül in di -
vi du á lis – mû anyag Af rika. A má gia: a szen ved ély be -

teg sége, lel ki baj. Nem kü lön nemû vi lá gok for dul nak
egy másba Szent Iván éj je lén, ahogy az ôsi hi e del mek
– és a dráma – ál lít ják. Nincs csoda, a vi lág el eve egy -
sé ges, olyan, ami lyen. 

A vak vé let len nek, az em beri aka ra tot ér vény te le nítô
felsôbb szán dék nak alá ve tett em ber a szi gorú ren dezôi
konst ruk ci óba be álló szí nész. A tér beli hely zet, a moz -
gás, a gesz tus, az ak ciók, a meg szó la lás mód, te hát a
szí né szi já ték egé sze a leg ap róbb mo men tu mig meg -
ter ve zett, kot tá ból megy. A pa zar képi vi lágú elôadás -
ban a rend kí vül ha tá sos ren dezôi meg ol dá sok su gall -
ják az ér tel me zést, így fel ol dó dik a szí nész, fe lül ír ják a
já té kát. Ezért az tán in kább a kon cent rál tan együtt dol -
gozó tár su lat mu tat ko zik meg, nin cse nek nagy ala kí tá -
sok, pe dig mar káns, iz gal mas egyé ni sé gek, je lentôs
szí né szek ad ják a szí nész gár dát. 

A bir tok lás vágy, meg kí vá nás, me ga lá zás és me ga láz -
ta tás kó ru sá ból egy szó lam emel ke dik ki, amely ben
Zu boly-Pyra must el si ratja Du dás-Thisbe. Ollé Erik fal -
zett hangú  mes ter em bere tit kon re mény te le nül sze -
rel mes amatôr sztár szí nész tár sába. Sze repbe rejtôzve
meg vallja ér zel meit, és meg ren dítô erôvel mu tatja fel,
mi lyen az igazi sze re lem. A Vac kor (Ga dos Béla) ve -
zette jó zan ipa ro sok kí vül áll nak a felsôbb osz tá lyok
ero ti kus játsz máin. Un iszex öl tö nyük egy fajta, a nemi
sa ját sá go kat el mosó Mao-zub bony. Egy más ke zét gör -
csö sen szo rító ovi sok, ami kor színre ma sí roz nak,
mint ha egy anyák napi mû sor hoz so ra koz ná nak fel
fél sze gen. Eset len aka rás sal pre zen tált szín há zukra rá -
ve tül a já ték sö tét tó nusa, így jó féle hu mora ke vésbé
ér vé nye sül, mint ahogy meg ér de mel nék. 

Puck epi ló gusa he lyett las san ka vargó cso portba
verôdve si mo gat ják egy mást a sze replôk. Fel ol dás ról,
me geny hü lésrôl nincs szó, mert a ma gas ból dur ván
bom báz zák ôket a ba zári sze re lem vi rág gal. Nem lát -
juk, ki do bálja – a mû szak? – a vil logó lab dá kat, nem
tud hat juk, mi lyen felsôbb ha ta lom bün tet szel le met és
em bert, ám vé de kezni, bújni elôle le he tet len. Ki áb rán -
dult ví zió a Bárka elôadása. Szug gesz tív ren dezôi szín -
ház, amely ben a mar káns ér tel me zés nek alá ren -
delôdik szí né szi já ték, egyéni te het ség, Sha kes pe are,
ko re og rá fusi zse ni a li tás – egy szó val min den. Ezt a ke -
serû sze re le máb rá zo lást hi va tott me gerôsí teni a di -
dergô mez te len ség.
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