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Arról a történelmi pillanatról, amelyben a Színház folyóirat létrejöhetett, mi, mai szerkesztők csak feljegy-
zésekből tudunk, szerkesztőségünk nagy része 1968-ban még meg sem született. Mi most annak az időnek 
vagyunk a tanúi, amikor a lap működtetése rendkívül küzdelmes, és fennmaradása talán soha nem volt eny-
nyire bizonytalan. A „talán soha” azt is jelenti, a mi szerkesztői életünkben a 2018-as év szinte maga a csoda: 
meg tudunk jelenni terveink szerint, azaz 10 lapszámmal, és olyan tartalommal, amit nincs okunk szégyellni. 
Sőt, talán nagyszerű szerkesztőelődeink is érdeklődve olvasnák a mai folyóiratot.

Nekünk minden lapszám ünnep. Az a „viszonylagos nyugalom”, amiről mint munkakörülményről Koltai 
Tamás írt a puha diktatúra korszakában, ma már nem létezik egy független szerkesztőségben. Viszontagsá-
gos évek állnak mögöttünk, és némi bizakodás előttünk: folyóiratunk fenn fog tudni maradni, mert – hisszük 
– szükség van rá: egy nyomtatott színházi folyóiratra.

A 40. évfordulóra Koltai Tamás ezt írta: „A SZÍNHÁZ az első pillanattól kezdve igyekezett megfelelni egy 
szakmai folyóirat nemzetközi követelményeinek, és úgy viselkedni, mint egy szabad ország független lap-
szerkesztősége.” Ez ma sincs máshogyan, bár ugyanannyira illúzió, mint amennyire elődeink számára az 
volt.

Dolgunknak érezzük, sokszor személyes áldozat árán is, hogy a nehéz körülmények ellenére fenntartsuk 
a kritikai gondolkodás gyakorlatát egy olyan korban, amikor a kritikai véleménynek rendkívül szűk a tere, a 
ráérős gondolkodásnak pedig még kevesebb. És az együtt gondolkodás gyakorlatai is kiveszőben vannak.

Örülünk, hogy megérhettük az ötvenet, az első ötvenet – mondjuk bizakodva.
Fogadja az olvasó nyitottan és érdeklődéssel az ünnepi dupla számot, amelynek témái a számvetésünk-

höz tartoznak: múltfeldolgozás, hiba, mérgező gyakorlatok.
Maradj velünk, kedves olvasó!

SZABó ATTILA

EMLÉKEZET, MÚLTIDÉZÉS, 
MÚLTFELDOLGOZÁS
Performatív múltfeldolgozás – néhány elméleti alapvetés

A színház mindig is igen szoros kapcsolatot ápolt a múlttal. 
Freddie Rokem arra hívja fel a figyelmet, hogy a fennmaradt 
görög drámák közül csak egy dolgoz fel kortárs témát, Aisz-
khülosz Perzsák című darabja, mely a perzsa háború kezdete 
után húsz évvel íródott.1 Marvin Carlson pedig egyenesen azt 
állítja, hogy „minden színdarab emlékezetdarab. […] A szín-
ház a kulturális emlékezet tárháza, de mint mindannyiunk 
egyéni emlékezete, a színház is ki van téve az emlékezet folya-
matos átírásának és kiigazításának, amint eltérő kontextusok-
ban és körülmények között kerül előhívásra.”2 Akkor miért is 

1 Freddie Rokem, Performing History, Theatrical representations of the past 
in contemporary theatre (Iowa City: University of Iowa Press, 2000), 10.

2 Marvin Carlson, The Haunted Stage, The Theatre as Memory Machine 
(University of Michigan Press, 2003), 2.

van szükség a múltfeldolgozásnak mint önálló megközelítés-
nek az elgondolására?

A múltfeldolgozás az emlékezettel és a történetidézéssel is 
szoros kapcsolatban áll, szemléletében mégis mindkét irány-
tól különbözik. A történelem tematikus színrevitele önmagá-
ban még nem jelenti azt, hogy az adott történeti probléma 
a jelen számára kihívást jelentene, vagy egy adott közösség 
önértelmezése szempontjából kiemelt fontosságú lenne. Bár a 
társadalmi emlékezet diskurzusai – melyek a történetírás kri-
tikájaként váltak a hetvenes évek végétől kezdve népszerűvé – 
különféle módokon hangsúlyozzák a múlt felé fordulás aktív 
jellegét, nem feltétlenül számolnak a múlttal való szembesülés 
folyamatjellegével. A múltfeldolgozás elgondolása, bár nem 
tekinthető egyszerű, gyors és egyenes vonalú folyamatnak, 
mégiscsak számol azzal, hogy valamely ponton a múlt státu-
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sza alapvetően megváltozik, és a múltbéli események jelenre 
gyakorolt hatása már egészen más formát ölt. Egy adott tár-
sadalom vagy csoport által sikeresen feldolgozott múlt, bár az 
emlékezet részeként megőrződik, többé nem gátolja tovább a 
csoportok közti későbbi együttműködés menetét. 1956-os té-
májú regényelemzés kontextusában Bagi Zsolt is hasonlókép-
pen határozza meg a múltfeldolgozás feladatát, mely a folyam 
befejezhetetlensége ellenére mégis a múlt egy adott ponton 
megváltozó státuszát idézi elő: „Az ilyen feldolgozás legfon-
tosabb belátása, hogy a múlt nem áll velünk szemben függet-
len entitásként, hogy annak így vagy úgy részesei vagyunk, 
az meghatároz minket, súlyát és erejét nem játszhatjuk ki, 
csupán réseiben teremthetjük meg tőle való függetlenségünk 
darabjait.”3 A múltfeldolgozás mint a trauma csapdájába ejtő 
emlékezet és a teljes feledés közti kontinuum a társadalmi 
emlékezés számos lehetőségét felkínálja; a mű pedig egyfajta 
védett térbe helyezve hozza a jelenbe a traumatikus múltat, 
melyben – Aby Warburggal szólva – „él, de ártani nem tud”.4

Szociológiai értelemben a múltfeldolgozás olyan társadal-
mi funkciónak tekinthető, mely a nyilvánosság számos eszkö-
zével megvalósulhat: nyilvános beszédek, parlamenti ülések, 
szobrok és emlékezethelyek állítása stb. A művészi feldolgo-

3 Bagi Zsolt, „Testközösség és múltfeldolgozás”, Kalligram 11, 10. sz. (2002), 
http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2002/XI.-evf.-2002.-
oktober-Nadas-Peter-60-eves/Testkoezoesseg-es-multfeldolgozas, hoz-
záférés: 2017.08.01.

4 Aby Warburg Bruchstüken zu einer pragmatischen Ausdruckskunde 
(monistischen Kunstpsychologie) című előadássorozatának mottója: 
„Du lebst und tust mir nichts”; idézi Ernst H. Gombrich, „Warburg 
Centenary Lecture”, in Richard Woodfield, szerk., Art History as 
Cultural History (Amsterdam: G+B Arts International, 2001), 39.

zás ilyen értelemben úgynevezett félintrinszikus (félig kül-
sődleges, semi-intrinsic) funkciónak számít: más kontextu-
sokban is megvalósulhat, de ha egy műalkotás környezetében 
történik, akkor valamilyen lényeges esztétikai tapasztalattal 
gazdagítja az adott feladat megvalósulását.5 A művészetszo-
ciológiai alapvetés lehetővé teszi, hogy azonos kontextusban 
vizsgáljuk a társadalmi emlékezés művészi és nem művészi 
lépéseit, és megvizsgáljuk, hogy ezek hogyan járulnak hozzá 
a múltfeldolgozás sikerességéhez. Niklas Luhmann kommu-
nikációs alapvetésű művészetelméleti modelljében művészet 
és valóság kontextusa egy érem két oldalához hasonlít, egyik 
megfigyeli a másikat, de egymásba át nem léphetnek: „a mű-
vészet nemcsak elkülöníti magát a más valóságoktól, de egy-
szersmind foglalkozik is a valósággal”.6 Ez a megkülönbözte-
tés a múltfeldolgozással kapcsolatosan különösen fontos, de 
megvalósíthatósága sokféle akadályba ütközik. A politikai 
színház gyakran politikai manifesztumként értelmeződik, a 
színpadi karakterek szavai pedig az alkotók üzeneteként ér-
telmezhetők. A múltfeldolgozás színházának fikciós alapve-
tését ráadásul tovább gyengítik az olyan művészi eszközök, 
melyek épp a valóság és a színház határának elvékonyítására 
törekszenek: a Valós színháza,7 a dokumentumszínház vagy a 

5 Hans van Maanen, How to Study Art Words (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2009), 150.

6 Uo., 153.
7 Carol Martin, Theatre of the Real, New York: Palgrave Macmillan, 2013. 

Könyvében Carol Martin amerikai színháztörténész javasolja a Valós 
színháza (Theatre of the Real) címadó fogalmát olyan színházi előadások 
összehasonlítására, melyek arra tesznek kísérletet, hogy valamely való-
ságelem váratlan beépítésével ledöntsék a valóság és fikció közti válasz-
falakat. Martin szerint a dokumentarista és verbatim színház különféle 

Székely Csaba: Vitéz Mihály (r.: Ándi Gherghe). Fotó: Bristena
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túlazonosulás stratégiái.8 A színházi múltfeldolgozás min-
dig a művészi beszédaktus keretei között történik, melyre az 
adekvát nézői válasz sosem az akció, hanem a reflexió.

Theatre of the Real (A Valós színháza) című könyvében 
Carol Martin olyan előadásokat elemez, melyekben a valóság 
valamilyen nyers, váratlan formában jelenik meg, és ez megtö-
ri a művészi kommunikáció bevett kereteit, elbizonytalanítva 
a nézőt, hogy amit lát, az valóság vagy fikció, szándékos vagy 
véletlen történés. A hatvanas évek német színházából indult, 
napjainkban is egyre népszerűbb (új)dokumentarista színház 
Martin szerint a Valós színházának egyik alesete, mely már 
nemcsak a valós dokumentumok, írott források „közvetlen” 
színpadra emelésével tűnik ki, hanem sokféle színházi mun-
kamódszert felhasznál. A formailag és dramaturgiailag igen 
különféle előadások közös jellemzője, hogy komolyan reflek-
tálnak az események rögzíthetőségére és a rögzítés módszer-
tani problémáira, ami sokszor a múltfeldolgozás iránti konk-
rét érdeklődéssel párosul. Ilyen kísérletek például Gianina 

műfajai mellett ide tartozik a valóság alapú (reality-based) színház, a 
tényszínház, a vallomásszínház, a törvényszéki színház, az eseményre-
konstrukciók, háborúk és csaták újrajátszásai, az önéletrajzi színház és 
sok más forma.

8 Az angol overidentification kifejezést túlazonosulásként (ritkábban túl-
azonosításként) használja a magyar szakirodalom.  A kifejezés olyan 
művészi, kommunikatív vagy érvelési stratégiákra utal, melyekben va-
laki arra törekszik, hogy egy másik ember véleményével vagy egy ide-
ológia doktrínáival a végletekbe menően azonosuljon, ami egy idő után 
nevetségessé teszi, önellentmondásba viszi az adott gondolatot vagy atti-
tűdöt, felmutatva alapvető abszurditását.

Cărbunariu előadásai a romániai kommunista diktatúráról.9 
A túlazonosulás a szlovén NSK művészcsoport számos zenés, 
képzőművészeti és színházi eseményének kedvelt stratégiája, 
melyet Slavoj Žižek elméleti írásai emeltek általánosabb művé-
szi és kritikai módszerré. Míg a dokumentarista színház várat-
lan valóságelemek beépítésével bontja meg a színházi repre-
zentáció megszokott rendjét, addig a túlazonosulás igyekszik 
teljesen elrejteni a színházszerűség látszatát is, miközben épp 
a valóság teatralitásának felnagyításával kíván hatást kiváltani. 
Mivel az ideológia közvetlen kritikáját nem tartja hatékony-
nak, a túlazonosulás arra törekszik, hogy komolyabban ve-
gye az ideológiát, mint az saját magát, a túlzás pedig felszínre 
hozza az adott rendszer vagy gyakorlat abszurditását. A né-
met Christoph Schlingensief bécsi politikai performanszai 
– melyeket Christopher Balme elemez a túlazonosulás kon-
textusában10 – a rasszista, idegengyűlölő ideológiákat kritizál-
ják, míg a Yes Men csoport akciói az Egyesült Államokban a 
kapitalista gyakorlatok káros következményeit veszik górcső 
alá. Mindkét alkotócsoportnak szembesülnie kellett azzal a 
jelenséggel, hogy a közönség bizonyos tagjai nem ismerték fel 
a performanszok ironikus élét, és ezért az alkotók szándékát 
nem kritikaként, hanem propagandaként értelmezték.11 Bár a 
túlazonosulás színházi munkamódszerei inkább a jelent teszik 
meg témának, gyakran a múltfeldolgozás kontextusában is 
előfordul ez a stratégia. Érdekes ilyen szempontból összevet-
ni Alina Nelega, Székely Csaba, Alexandru Tocilescu és Matei 
Vişniec darabjait, melyek a Ceauşescu-diktatúra különböző 
szempontú feldolgozására vállalkoznak.

Ha a múltfeldolgozás folyamatát szakaszosan szeretnénk 
ábrázolni, legalább négy fázis elkülönítésére van szükségünk: 
lezárás, igazságszolgáltatás, performatív gesztusok, feldolgo-
zás (emlékezés és felejtés). Logikailag ezeknek a szakaszoknak 
egymást kellene követniük, mivel egyik a másikat feltételezi. A 
valóságban viszont ez a folyamat ritkán lineáris, kimaradnak 
lépések, vagy egy korábban lezártnak hitt fázis újranyitásra 
kerül. Az időbeli távolság ellenére Trianon a magyar társada-
lom több csoportja számára lezáratlan trauma, míg a Kádár-
korszak feldolgozását a módszeres jogi feltárás és felelősségre 
vonás elmaradása nehezíti. A társadalmi performatív aktu-
sok, apológiák és ítéletmondások bár a mindennapi beszéd-
aktusok retorikáját követik, leginkább szimbolikus síkon van 
jelentőségük. Davide Denti szerint „amikor egy közszereplő 
bocsánatkéréshez folyamodik, az azt jelenti, hogy a gesztusért 
fizetett politikai ár elég alacsony ahhoz, hogy ne jelentsen az 
adott közszereplő politikai karrierje szempontjából egziszten-
ciális veszélyt.”12 Legtöbbször azt is problémás eldönteni, hogy 

9 A dokumentarista színházról magyarul l. a Kortárs Drámafesztivál nem-
zetközi konferenciája nyomán megjelent összefoglalót: „Újrahasznosított 
valóság a színpadon. Dokumentarista látlelet Közép-Kelet-Európából és 
a nagyvilágból”, Szabó Attila – Tompa Andrea, szerk., Színház (Mellék-
let) 45, 11. sz. (2012), különösen 19–21. Ugyancsak a témával foglalko-
zik Boronkay Soma Dokumentumszínházi munkamódszerek című 2018-
as doktori értekezése is: http://szfe.hu/wp-content/uploads/2018/06/
DI_Boronkay_Soma_doktori%C3%A9rtekez%C3%A9s.pdf, hozzáférés: 
2018.10.09.

10 Christopher B. Balme, The Theatrical Public Sphere (Cambridge: Camb-
ridge University Press, 2014), 180.

11 L. pl. a The Yes Men Fix the World című 2009-es, nagy vitát kava-
ró dokumentumfilmet (r.: Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Kurt 
Engfehr),  https://www.youtube.com/watch?v=ajkItiDgTLY, hozzáfé-
rés: 2018.10.09.

12 Davide Denti, „Public Apologies in the Western Balcans”, in Barbara 
Segaert, szerk., Public Apology Between Ritual and Regret, Symbolic 

Bessenyei Ferenc és Lukács Margit Németh László Széchenyijében 
(r.: Bodnár Sándor, Katona József Színház, 1968). 

Wellesz Ella felvétele
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az adott közszereplő kinek a nevében kik felett mond ítéletet, 
vagy kinek a nevében kér bocsánatot esetleg olyan tettekért, 
melyeket nem ő személyesen, de nem is konkrétan a saját po-
litikai csoportosulása követett el. Problematikus és limitált 
voltuk ellenére ezeknek a performatív mozzanatoknak mégis 
sokszor jelentős szerepük van a múltfeldolgozásban, hiszen 
a folyamat fontos mérföldköveit jelölhetik. Willy Brandt né-
met kancellár 1970. december 7-én váratlanul és némán térd-
re ereszkedett a varsói gettófelkelés emlékműve előtt, mely a 
kiemelt sajtófigyelem következtében a holokauszt feldolgozá-
sának emblematikus mérföldkövévé vált. Brandt performatív 
gesztusa egy esetleges történésből szimbolikus eseménnyé 
emelkedett, mivel „a múlt visszautasítása és az áldozatkénti 
önértelmezés fokozatosan olyan forgatókönyveknek adta át 
a helyét, amelyek egyre inkább elfogadták az erőszaktevők 
szerepével való azonosulást”.13 De a délszláv háborúk kapcsán 
is történtek kísérletek a szimbolikus reparációra. Nálunk ta-
lán leginkább a holokauszt feldolgozása ért abba a szakaszba, 
hogy állami szintű bocsánatkérésre sor kerülhetett,14 míg az 
államszocializmus időszakának feldolgozása mindmáig sok-
kal megkésettebb. Romániában szimbolikus jelentőségű, de 
sokat vitatott gesztus volt Traian Băsescu elnök 2006 karácso-
nyán a Parlamentben elmondott beszéde, melyben elítélte a 
kommunizmust. A valós életben a bocsánatkérés egyik fontos 
feltétele, hogy a sértett elfogadja-e, vagy sem a mentegetőzést, 
míg az államszintű apológiák esetében erre nincs lehetőség. 
A nagy nyilvánosság előtt, performatív környezetben elhang-
zó apologikus gesztus az adott trauma kapcsán mégis sokszor 
jelentős elhatárolódást valósít meg, ami hozzájárulhat a múlt-
feldolgozás magasabb szintű mozzanatainak elindításához.

Ahhoz, hogy kellően értékeljük a műalkotások szerepét 
a múltfeldolgozásban, fontos belátni, hogy milyen kiemelt 
szerepet játszik a múlt megörökítésében a művészet és annak 
legfontosabb funkciója, a képzelet. És itt ne csak arra gondol-
junk, hogy a nálunk is egyre népszerűbb történelmi újraját-
szások (római, középkori, honfoglalás kori szerepjátékok és 
fesztiválok) mennyiben járulnak hozzá egy adott történelmi 
korszak affektív emlékezetének megteremtéséhez.15 Talán 
ugyanilyen okból egyre gyakoribbak a történelmi korokat, 
uralkodóházakat bemutató tévésorozatok is, melyek egy-egy 
kiemelt korba heteken vagy akár hónapokon át tartó „immer-
ziót” kínálnak a nézőnek. Általánosabb értelemben a képzelet 
minden történelmi pillanat megértésének és megragadásának 
elengedhetetlen feltétele. Széles körben felháborodást keltett 
Karlheinz Stockhausen hírhedt megállapítása, miszerint 9/11 
maga egy monumentális „műalkotásnak” tekinthető. Ezzel 
szemben a 9/11-es Bizottság Zárójelentése, tehát egy teljesen 
hivatalos, a tények bemutatásában a legnagyobb objektivitás-
ra törekvő dokumentum is tartalmaz egy „Képzelet” című al-

Excuses on False Pretenses or True Reconciliation out of Sincere Regret? 
(Amsterdam: Rodopi, 2013), 103.

13 Valentin Rauer, „Symbols in Action: Willy Brandt’s kneefall at the 
Warsaw Memorial”, in Jeffrey C.  Alexander – Bernhard Giesen – Jason 
L. Mast, szerk., Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, 
and Ritual (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 276.

14 Kovács Mónika, „A holokausztmúlt feldolgozása: emlékezés vagy fe-
lejtés?” in Nemzeti emlékezethelyek. Attitűdök reprezentációk, élmények, 
funkciók, struktúrák (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012), 177–
193, http://www.academia.edu/4317690/A_holokausztm%C3%BAlt_
f e l d o l g o z % C 3 % A 1 s a _ e m l % C 3 % A 9 k e z % C 3 % A 9 s _ v a g y _
felejt%C3%A9s, hozzáférés: 2016.10.26.

15 L. Iain McCalman – Paul. A. Pickering, szerk., Historical Reenactment: 
From Realism to the Affective Turn, London: Palgrave Macmillan, 2010.

fejezetet, mely azt hangsúlyozza, hogy a képzelet intézménye-
sítésére és módszeres „bevetésére” lett volna szükség ahhoz, 
hogy előre elgondolható, megjósolható legyen a repülőgépek 
terrorista fegyverként történő felhasználásának lehetősége. 
George Fragopoulos szerint „nincs szükség 9/11 esztétizálá-
sára, mivel az eleve egy olyan esemény, amely csak esztétikai 
fogalmak mentén érthető meg, a képzelet eszközeinek fel-
használásával”.16 Slavoj Žižek viszont azt hangsúlyozza, hogy 
a képzelet szintjén a hollywoodi filmek már évtizedek óta 
alaposan előkészítették egy hasonló katasztrófa eljövetelét. 
Žižek szerint a „kérdés, amit azonnal fel kellett volna tennünk 
magunknak, amikor bekapcsoltuk a tévét szeptember 11-én, 
a következő: vajon hol láttuk már ugyanezt ezerszer koráb-
ban”.17 Bár több 2001 utáni dráma is foglalkozik konkrétan 
9/11 emlékezetével, jellemző, hogy egy korábbi szöveg, Tony 
Kushner 1998-ban írt Homebody Kabul című drámája vált 
a 9/11-hez kötődő legjelentősebb emlékhellyé. A New York 
Theatre Workshop előadásában játszott darab nagy sikerrel 
ment 2001 telén, és „bár nem tartalmazott közvetlen utalást 
az aktuális helyzetre, mégis meglepően relevánsnak mutatko-
zott, mivel a darab egy része az akkor épp ostrom alatt lévő 
Afganisztánban játszódik. A darab aktualitását tovább erősí-
tette, hogy egy olyan konkrét részletet tartalmazott, mely az 
Egyesült Államokat vádolta a tálibokkal való szövetség miatt, 
arra is utalva, hogy ezt később még meg fogják bánni”.18 Te-
hát 9/11 esetében a hollywoodi katasztrófafilmek és Kushner 
darabja úgy válnak részévé a terrortámadás emlékezetének, 
hogy az esemény egyfajta előképeként már jó előre a kollektív 
képzelet részévé tették egy ilyen támadás lehetőségét.

A magyar történelmi emlékezet alakításában is igen fontos 
szerepet töltenek be a műalkotások. Gárdonyi regénye nélkül 
kérdéses, hogy Eger ostroma ilyen élénken élne-e a társadal-
mi emlékezetben. Bizonyára rásegít az 1968-as játékfilm is, 
mely bár vizuálisan erősen megkopott, a fiatalabb generációk 
számára is talán megkerülhetetlen referencia, ha másért nem, 
a kötelező olvasmány kánonképző ereje okán. Ezzel szemben 
például A Tenkes kapitánya már nem biztos, hogy az újabb ge-
nerációkhoz eljut, így a Rákóczi szabadságharc emlékezete is 
háttérbe szorul. Arra már kevesebb példát találunk, hogy egy 
drámai mű adja egy kiemelt történelmi esemény fő irodalmi 
referenciáját. 1848 emlékezetét döntően a líra, leginkább Petőfi 
életműve hordozza. A korszakot konkrétan tematizáló ismer-
tebb drámák közül Németh László Széchenyijét csak 8-szor, 
Illyés Gyula Fáklyalángját csak 14-szer mutatták be.19 Paradox 
módon leginkább a Bánk bán vált 1848 emlékdarabjává, mely 
szintén a forradalom prefigurációjaként olvasható, és olvasták 
is a 1848. március 15-i – híresen félbemaradt – előadáson. 1956 
paradigmatikus színházi vagy játékfilmes reprezentációja pe-
dig a dupla jubileum ellenére sem született meg még.

Aleida Assmann emlékezettipológiájában a dialogikus 
emlékezet a legmagasabb szintű lehetőségként szerepel. „Két 
ország akkor bocsátkozik dialogikus emlékezetgyakorlatokba, 

16 George Fragopoulos, „On Claiming Responsibility: Banksy’s Art 
as Counter-Narrative to the Bureaucratization of the Imagination”, in 
George Fragopoulos – Liliana M. Naydan, szerk., Terror in Global 
Narrative: Representations of 9/11 in the Age of Late-Late Capitalism 
(Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016), 132.

17 Slavoj Žižek, Welcome to the Desert of the Real: Five Essays on September 
11 and Related Dates (London–New York: Verso, 2002), 17.

18 Marvin Carslon, „9/11, Afghanistan, and Iraq: The Response of the 
New York Theatre”, Theatre Survey 45,1. sz. (2004): 3–17.

19 Forrás: Színházi Adattár, www.szinhaztortenet.hu
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ha kölcsönös erőszak tapasztalatával terhes közös történelmen 
osztoznak, és ha kölcsönösen elismerik saját bűneiket, és em-
patikusan viszonyulnak a másoknak okozott szenvedéshez.”20 
Ugyanakkor fontos belátni, hogy nem minden történelmi 
esemény válhat a dialogikus emlékezet apropójává. Román–
magyar viszonylatban a december 1-i román nemzeti ünnep, 
mely a Nagy Románia létrejöttére emlékezik, egyben Erdély 
elcsatolását is jelentette, így közös ünnep aligha lehet. Ugyan-
ilyen okból problémás 2018-ban az 1918-as emlékév európai és 
főként V4-es emléksorozatához való csatlakozás. A környező 
országok számára az első világháború vége az új, független ál-
lamok megalakulását jelentette, mely közösen idézhető fel az 
új művészi törekvések, az avantgárd mozgalmak térhódításá-
val. Eközben Magyarország számára Trianon traumája a kor-
szak minden más kontextualizációját háttérbe szorítja. A 89-es 
rendszerváltások megélése, bár lehetne közös régiós emléke-
zetalap, eltérő hangsúlyokkal és dramaturgiával zajlott minden 
egyes országban, és így a nemzeti kulturális emlékezet(ek)ben 
betöltött státusza is igen különböző. Másrészt ami a nyilvános 
emlékezetdiskurzus számára sokszor problematikus, az a szín-
házi múltfeldolgozás ideális terepe lehet.

Kézenfekvő, gondolhatnánk, hogy a színház alapvetően 
párbeszédes művészeti formának számít, tehát különös sze-
repet tölthet be a dialogikus emlékezetgyakorlatok megvaló-
sításában. Ugyanakkor itt sem árt különbséget tenni a szín-
padon megjelenített párbeszéd és az előadás által megvalósí-
tott dialógus között. A chilei Guillermo Calderón Villa című 
egyfelvonásosában három fiatal nő élénk vitáját láthatjuk 

20 Aleida Assmann, „From Collective Violence to a Common Future: Four 
Models for Dealing with a Traumatic Past”, in Ruth Wodak – Gertraud 
Auer Borea, szerk., Justice and Memory. Confronting traumatic pasts: An 
international comparison (Wien: Passagen Verlag, 2009), 31–48; általam 
idézett angol nyelvű online forrás: http://www.ysu.am/files/02A_Ass-
mann.pdf, hozzáférés: 2016.10.26.

arról, hogy miként lehetne feldolgozni a Pinochet-diktatúra 
rettegett emlékezetét, milyen formában és milyen tartalom-
mal kellene megőrizni vagy megsemmisíteni azt az épületet, 
ahol a politikai foglyokat fogva tartották, kínozták, kivégez-
ték. De a lengyel Artur Pałyga A zsidó című darabjában is az 
emlékállításról való vitát látunk, itt egy iskola tanári közös-
sége igyekszik feldolgozni (és elfojtani) a holokauszt terhes 
emlékeit. Ugyancsak az emlékezetről szóló társalgás képezi 
az alapszituációját Hamvai Kornél Castel Felice című darab-
jának, mely egy Ausztráliába tartó hajón játszódik, 1958-ban. 
Ezek az esetek, bár párbeszédes formát adnak az emlékezetről 
szóló vitának, nem feltétlenül tartoznak az Assmann által fel-
vetett dialogikus stratégiák körébe, melyek feltétele, hogy két 
különböző nemzet vagy társadalmi nagycsoport közös emlé-
kezésére kerüljön sor.

Ilyen értelemben végez dialogikus „alapozó munkát” 
Székely Csaba, napjaink egyik legmódszeresebben múltfel-
dolgozásra összpontosító drámaírója. Leginkább tetten érhe-
tő ez a szándék a Bányavidék-trilógiában, illetve a Szeretik a 
banánt, elvtársak? című monodrámában, ahol Székely (töb-
bek között) az erdélyi magyar áldozatmítoszt dekonstruálja 
egy autisztikus fiú monológjában, aki befolyásos apja révén 
a kommunista rendszer kedvezményezettje volt. A trilógia a 
székely identitás önreflexív, ironikus olvasatát adja, míg a Bá-
nyavakságban konkrétan meg is szólal a román–magyar etni-
kai konfliktus alapját képező történelmi eredetvita.

INCE Azt kérded, mért utállak?
FLORIN Azt.
INCE Betelepültetek ide, mindent elvettetek tőlünk, 

s még azt kérded, mért utállak. […]
FLORIN Azt vettük el csak, ami a miénk volt.
INCE Soha nem volt itten a tiétek semmi. Magyar 

vér tapad a kezetekhez! Ezt nem felejtjük el.

Szőcs Géza: Liberté '56 (r.: Vidnyánszky Attila,  
debreceni Csokonai Színház, 2006). 

Fotó: Máthé András
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FLORIN Futuj a büszke bozgor hortiszt fajtádat. Ti ug-
ráltok? Ti, nagy názist hortisztok, akik jöttetek 
fehér lovon román asszonyokat és gyermeke-
ket gyilkolni?!

INCE Ti is azt tettétek velünk, csak ló nélkül.
FLORIN Azt, amit ti csináltatok ’40-ben. Trezneán 

meg Ippen? Gyermekeket, te büdös bozgor?! 
Román gyermekeket grömadára, te büdös 
bozgor?!

INCE Pontosan. Ti kezdtétek ’19-ben Köröstárkányon! 
Gyermekeket, asszonyokat, vakokat öltetek, te 
puliszkazabáló tetü!21

Ugyan Florin a román rendőr tört magyar beszéde által kari-
kírozott figura, de semmivel sem kevésbé szimpatikus, mint 
a részeges, korrupt magyar polgármester. Hasonló dialógus 
irányában kísérletezik a szlovák Jan Šimko is, aki a Ligetfalusi 
történetek című színművében a ma Pozsonyhoz tartozó egy-
kori soknemzetiségű falu történeteit bányássza ki a „színházi 
archeológia” eszközeivel, felmutatva egy hely emlékezetének 
összetettségét, melyben sokszorosan egymásra rétegződnek a 
szlovák, magyar és zsidó emlékek.

A dialogikus emlékezet legmagasabb szintű színházi meg-
valósítását az olyan projektek képezik, melyekben a történel-
mileg „szembenálló” mindkét csoport képviselői részt vesz-
nek, akár alkotóként, akár szakértőként – hogy a dokumen-
tarista színház terminológiáját használjuk. A Marosvásárhe-
lyen 2010-ben Gianina Cărbunariu rendezésében magyar és 
román színészek közreműködésével bemutatott 20/20 című 
előadás mára már referenciaértékű (és sajnálatosan ritka) pél-
dája ennek a törekvésnek. Ugyanannak a történelmi tapaszta-
latnak, az 1990-es marosvásárhelyi etnikai összecsapásoknak 
a két közösség szempontjából történő bemutatása mellett a 
többnyelvű projekt kísérletet tett a két nép eltérő kulturális 
identitásának, érzületének, viszonyulásainak és életszemlé-
letének performatív szembesítésére is. A lengyel Jan Klata 
rendezésében 2008-ban bemutatott Transfer!22 című előadás 
Wrocław többnemzetiségű városának háborús tapasztalatait, 
a kitelepítéseket dolgozza fel. Lengyel és német, többnyire ci-
vil szemtanúk mesélik el valós történeteiket, tapasztalataikat, 
mozaikszerűen, közösen építve fel egy traumatikus korszak 
oral history emlékezetét. A nagypolitika szereplőit játszó hi-
vatásos színészek – Churchill, Sztálin és Roosevelt figurái – 
szimbolikusan és a konkrét térkialakításban is a „fejük fölött” 
paroláznak derűsen. Bár csak egyes részleteiben, de a debre-
ceni Csokonai Színház 2006-ban bemutatott Liberté ’56 című 
előadása is lehetőséget kínál a forradalom emlékezetének 
árnyaltabb feldolgozására, melyből nem zárható ki az orosz-
szovjet fél tapasztalata sem. Nemcsak a díszletet jegyzi Alek-
szandr Belozub, de az előadásban szereplőként is részt vesz, 
így rajta keresztül több jelenetben is megszólalhat a kivezé-
nyelt orosz-szovjet katonák saját nézőpontja is. A forradalom 
idején játszódó, laza jelenetfüzérből felépülő cselekményszál 
egyik központi figurája a forradalmárok oldalára átállt orosz 
katona, Pavel. Vidnyánszky Attila első debreceni rendezésé-
nek orosz emlékezetpolitikai nyitása tulajdonképpen prog-
ramadó jellegűnek is tekinthető, ugyanis színházvezetői tevé-

21 Székely Csaba, Idegenek és más színdarabok (Budapest: Selinunte Ki-
adó, [2012] 2017), 236.

22 Az előadás felvétele megtekinthető a Lengyel Audiovizuális Archívum 
honlapján: http://ninateka.pl/film/transfer-jan-klata.

kenységének azóta is fontos vonulatát képezi a kortárs orosz 
színház és drámairodalom beemelése a magyar színpadra, 
ami számos orosz darab színrevitelében, orosz vendégszíné-
szek és rendezők meghívásában valósul meg.

A magyar színpadokon a legszembetűnőbben Pintér Béla 
és Társulata, a Mohácsi testvérek, a budapesti Katona József 
Színház bizonyos előadásai vagy a független színházak közül 
a PanoDráma törekszenek tudatos és programszerű módon 
a múltfeldolgozás színrevitelére, bár kétségtelenül igen eltérő 
művészi eszközökkel. A Nemzeti Színházban mind Alföldi 
Róbert, mind Vidnyánszky Attila műsorpolitikájának fontos 
részét képezték/képezik az identitásképző múltbeli traumák 
színrevitelei. A határon túli színházi városok közül pedig legin-
kább talán Marosvásárhely törekszik a legtudatosabban a ma-
gyar–román emlékezet dialogikus lehetőségeinek a kiaknázá-
sára, apró, de igen jelentős lépésekkel szorgalmazva a történe-
lemkönyvek közös újraírását. Itt új mozzanatként szeptember 
elején a 3G független színház háromnyelvű előadásban mutatta 
be Székely Csaba Vitéz Mihály című darabját, a magyar-román 
kétnemzetiségű Ándi Gherghe rendező színrevitelében.

Mivel az ilyen előadások a színházesztétikai és emlékezet-
politikai diskurzus(ok) kényes határterületén egyensúlyoznak, 
a körülöttük kialakuló társadalmi és sajtóviták igen gyakoriak 
és változatos erejűek, ahogy társadalmi hatásuk is változó. Van, 
hogy a problémafelvetés, a rendezés történelemszemlélete vagy 
a karakterek váratlan megformálása vált ki vitát, de az sokszor 
teljesen független az előadás esztétikai dimenziójától, inkább 
a téma politikai megosztó ereje gerjeszti. A vita rendszerint 
szerencsés, mivel ébren tartja az adott történelmi mozzanattal 
kapcsolatos közérdeklődést, de sokszor az alkotók szándékától 
eltérő síkon zajlik, inkább a társadalmi trauma fenntartását, és 
nem a feloldozás lehetőségeit keresve. Ahhoz, hogy megfogal-
mazhassuk, egy adott előadás mennyire mozdítja elő célközön-
ségének múltfeldolgozását, történelmi, emlékezetpolitikai, szo-
ciológiai, recepcióesztétikai és színházművészeti szempontok 
együttes játékba hozására van szükség. Elfogultságuk, részle-
gességük vagy dramaturgiai/színházesztétikai kiforratlanságuk 
ellenére – vagy éppen ezek miatt – a múltról való gondolko-
dás fontos állomásait képezik ezek a színházi projektek, mivel 
– Brechttel szólva – fel tudják mutatni a múltfeldolgozás mint 
„társadalmi probléma szépségét”.23

23 Bertolt Brecht instrukciója a Kurázsi mama „A nagy Kapituláció dala” 
színreviteléhez. Idézi Walter Benn Michaels, The Beauty of a Social 
Problem (Chicago: University of Chicago Press, 2015), 38.
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IVÁN ILDIKó

VOLT AZ A HETVEN ÉV
Szvetlana Alekszijevicsről

Szvetlana Alekszijevics kora ifjúsága óta készít interjúkat, mesterségének és 
művészetének alapja az érzékeny kommunikáció, az alanyokkal való együtt 
rezgés, a kimondott és kimondatlan üzenetekre való fogékonyság. Ő maga 
a lehető legnehezebb – ne kerteljünk, legrosszabb – interjúalany, nem egy 
hírneves showmannek, sztárriporternek tört bele a bicskája a vele való be-
szélgetéskísérletbe. Alekszijevics ilyenkor nem sziporkázik, nem szereti a 
kamera, többnyire kissé unottnak és fáradtnak látszik. A banális udvariassági 
kérdések felháborítják és kizökkentik, a közhelyekre pedig olyan tekintettel 
válaszol, hogy a média hercegeibe és hercegnőibe belefagy a szó.

Az idén hetvenéves Szvetlana Alekszijevics 2015-ben kapta 
meg az irodalmi Nobel-díjat. Művei azóta több mint négy-
millió olvasóhoz jutottak el. A könyvei iránti érdeklődés tu-
lajdonképpen meglepően magas, tekintve, hogy Alekszijevics 
nem kimondottan népszerű műfajban alkot. Művei nehéz ol-
vasmányok, mélyinterjúk alapján művészi szöveggé formált 
sorsmonológok sorozatai a szovjet múlt legtraumatikusabb 
csomópontjairól: a Nagy Honvédő Háborúról, Afganisztán-
ról, Csernobilról és a rendszerváltás Szovjetunió-Oroszor-
szágáról.

Alekszijevics néhány hónappal a Nobel-díj átvétele után 
egy interjúban őszinte elkeseredéssel panaszkodott az is-
mertséggel járó időhiányra, amely a lehetetlenségig nehezíti 

aktuális munkáit. Ez nem a váratlanul hírnévhez jutó ember 
szeszélye: Alekszijevics könyveinek talán legfontosabb kom-
ponensei a befektetett idő, a figyelem és a türelem. Pályáját 
újságíróként kezdte, ám munkamódszere inkább emlékez-
tet elhivatott antropológuséra, mint riporterére: alanyaihoz 
többször visszamegy, többórás anyagokat rögzít, és előfordul, 
hogy heteket vár egy-egy kulcsmondat elhangzására. Az így 
gyűjtött anyaghoz azonban már íróként, nem dokumentátor-
ként viszonyul: az eredeti hosszú monológokból néha csak 
néhány bekezdésnyi kerül a végleges szövegbe. Ezt nem is 
minden beszélgetőtársa értette és tolerálta: Alekszijevicset az 
évek során többen vádolták szavaik elferdítésével, ami min-
den kellemetlensége, sőt fájdalmassága mellett alkalmat adott 

Secondhand (Örkény Színház). Fotó: Horváth Judit
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az írónőnek arra, hogy elmagyarázza e hibrid műfaj miben-
létét, tisztázza, hogy ő művészi szöveget alkot.

Alekszijevics hősei – elbeszélői – épp olyan változatosak 
és különbözőek, mint mindennapjaink szereplői. Azon kívül, 
hogy ugyanazon a szovjet-orosz univerzumon osztoznak, 
egyetlen dolog köti össze őket: ólomnehéz a múltjuk. Nem is 
tudnak szabadulni tőle. A tajgában, a kitelepítettek lakógödre-
iben eszmélő egykori kisgyerek, a metróban, terrortámadás-
ban megsérült fiatal lány, a fiát lehegesztett fémkoporsóban 
visszakapott anya számára megfagyott az idő, a létük kettős 
lét: két idősík, múlt és jelen osztozik rajtuk életük végéig. Nem 
emlékeket beszélnek el: betekintést nyújtanak e számukra na-
gyon is releváns, párhuzamos világokba. Mint ahogy Cser-
nobil sem pusztán emlék. Ha Csernobilról beszélünk, nem a 
múltról beszélünk, magyarázta egyszer Alekszijevics: minden 
barátja, aki az elmúlt tíz évben meghalt, rákos volt. Csernobil a 
jelen, mivel a katasztrófát követő gyors halálok után elérkezett 
a lassú halálok ideje, és ez még sokáig tartani fog.

A már nem egészen fiatal kelet-európai (de nem orosz, uk-
rán vagy belorusz) olvasó számára Alekszijevics történetei elég 
közeliek és elég távoliak ahhoz, hogy átélhetőek és megrázóak 
legyenek. A közös és az idegen, a ráismerés és a megdöbbenés 
elegye és aránya révén talán éppen mi lehetünk Alekszijevics 
ideális olvasói. A Szovjetunió utódállamaiban sokan azért 
nem érzik relevánsnak a művek sikerét, mert – érvelnek – a 
saját családjuk padlásán még sokkal „ilyenebb” történetek 
hevernek. Tőlünk nyugatabbra pedig groteszk haláltáncnak 
tűnhetnek az eszme árnyékában töltött szovjet mindennapok.

Pedig az Alekszijevics-mű nem groteszk, és nem ab-
szurd. Ha eltávolítjuk magunktól, kiürül. A felidézett törté-
netek és képek bővelkednek ilyen elemekben: abszurd lehet 
a Sztálinnak boldogan levelet író kisdiák, groteszk a Gulag-
ítéletvégrehajtó ravasztól megfáradt ujjainak járó kézmasz-
százs, vagy a csenobili zónában a hátrahagyott háziállatokra 
vadászó különítmény. De a történetek médiumokon keresz-
tül érkeznek hozzánk, személyiségeken, akik számára min-
den mozzanat motivált. Ez nem jelenti azt, hogy érthető is, 
még kevésbé, hogy menthető és megbocsátható. A megszóla-
lók jelenét kínpadra vonja a múltjuk, a szavaikat szétfeszítik 
a szellemi, érzelmi és a legmélyebb értelemben vett morális 
ellentmondások. Alekszijevics egy pillanatra sem kecsegteti 
az olvasóját azzal, hogy a történelmi kataklizmáknak valaha, 
valahogyan „jó vége” lehet. Még csak azzal sem ámít, hogy 
vége lehet egyáltalán bárminek. A feldolgozási folyamat is 
végtelennek látszik, csak elkezdeni lehet.

A múltunkban sok van, ami érthetetlen, de hibát követünk 
el, ha az eltávolítás során az érthetetlent a hihetetlennel, vagy 
még inkább, ha a lehetetlennel rokonítjuk. Ereje, súlya min-
den történetnek csupán a narrátor, a – szenvedő – személyiség 
hitele által van. Az elbeszélő keretet, realitást adó személyisé-
ge nélkül Alekszijevics szovjet múltja közönséges freak show 
lenne, amely elrettent, de a maga sötét módján szórakoztat. 
És ennek nyoma sincs. A háborúk, az apokaliptikus csernobili 
katasztrófa és a paranoid diktatúra története számtalan olyan 
eseményből áll össze, amely látszólag ellentmond a józan ész-
nek, amelynek nem kellett volna megtörténnie, s amelynek 
megtörténtében mégsem kételkedünk egyetlen pillanatra sem, 
mert a történeteiket felénk nyújtó elbeszélők nem csak a tör-
ténelmi zsákutcák, kényszerpályák és holtvágányok tanúiként 
lépnek elénk. Másról is tanúskodnak: a történelem névtelen 
szereplői révén munkálkodó Jó és Rossz nyugtalanító határta-
lanságáról, amit kizárólag az egyéni sorsok – a saját sors és a 

szomszédos sorsok – szintjén lehet tetten érni. Ha nem hatná 
át Alekszijevics könyveit ez a baljós valóságérzet, menthetet-
lenül belecsúsznának a giccsbe, a szentimentalizmusba, a ha-
tásvadászatba; talán megborzongatnának minket, de hamar 
elfelejtenénk őket. Így viszont brutálisak ezek a szövegek, fel-
peckelik az olvasó szemhéját, jeges vizet loccsantanak a fülébe.

Alekszijevics mélyen hisz abban, s gyakran hangoztatja, 
hogy a történelemnek nevezett idővihart csak az egyes ember 
történetére „kicsinyítve” lehet megközelíteni, már csak azért 
is, mert az olvasó számára ott válik érdekfeszítővé, ott támad 
fel benne a vágy, hogy megértse, vagy legalább képpé formálja 
az eseményeket a maga számára. Könyvciklusának filozófiai 
alapkérdése mégsem az egyén szintjén fogalmazódik meg. 
Hosszú kirándulása végén visszajut az orosz kultúra egyik 
megkerülhetetlen problematikájához, az eszme és a minden-
napi lét, a „bit” háborújához és héjanászához.

Alekszijevics gondolatmenete szerint a homo sovieticus, 
a kollektivista eszme és a hiány társadalmában felnőtt ember 
azért gyökértelen, mert soha nem élt magáért és „magában”, 
mert nem boldogulásra nevelték, hanem önfeláldozásra, nem 
életre, hanem halálra. Az ember, ha megfosztják egyéni léte 
kibontakozásának lehetőségétől és a szabadságtól – amelynek 
képzete a szovjet ember gondolataiban összefonódott a bőség-
gel, a reáliákban való tobzódással –, másban keresi a kielégülést, 
a vélt teljességet. Tapasztalati tény, hogy eszmék árnyékában az 
ember inkább tűri, amit egyébként nem tűrne: nélkülözést, 
megaláztatást, lélekölő tevékenységet, s mindezt azért, mert 
ilyenkor nincs egyedül – az eszmében – és a szenvedésben – ta-
lálkozik és egyesül másokkal. Ugyanakkor a szövegeket olvasva 
megfigyelhetjük, hogy az elbeszélt világ a legkevésbé sem éteri, 
az élmények tengelye mindig a tapintható és szagolható lét, és 
a lényegi üzeneteket éppen a reáliák, az anyagi szint változásai 
közvetítik. Semmi sem érzékelteti úgy a rendszer bűneit, mint a 
kivégzőosztag öltözőjébe vitetett egy vödör kölnivíz és egy vö-
dör vodka – semlegesíteni a lemoshatatlan vérszagot, és elzsib-
basztani az agyat –, vagy a háborús évek súlyát az a tény, hogy a 
harcoló kamaszlány több centit nőtt a katonaévek alatt.)

Törvényszerű, hogy az így nevelkedett emberek nem tud-
nak mit kezdeni a rendszerváltás nyújtotta, számukra kétes 
értékű „szabadsággal”, és a csak a győzteseknek járó bőséggel 
sem. Alekszijevics azt érzékelteti, hogy ha valaki már élt az 
egyéni lét kategóriáit meghaladva (még ha ez a meghaladás 
tökéletesen bűnös és tökéletesen torz formában valósult is 
meg), annak számára már nincs visszaút – azaz van, de az 
lealjasodás, barbarizmus, ahogyan ez a kilencvenes években 
látható is volt. De más baj is van, olyasféle, ami nemcsak az 
egykor volt utópiát diszkreditálja, de minden utódját is, előre.

Ugyanis az „eszmében élés” paradox módon ahelyett, 
hogy felemelné, abszolutizálná, átszellemítené a lét reáliáit, 
inkább az eszmét szennyezi be „bit”-tel, izzadság-, vér-, vod-
ka- és ecetszagúvá zülleszti, az embert pedig beleköti ebbe a 
kulimászba.

Nincs élet a „bit”-ben, de nincs élet a „bit”-en kívül, az 
eszmében sem, egész egyszerűen azért, mert az eszme nem 
élettér – el lehet benne vegetálni, de csak ha telebűzöljük a 
lét excrementumaival. És ez az ellentmondás feloldhatatlan.

Épp ezért Alekszijevics legjobb olvasói nem azok, akik az 
írónő könyveiben ráismernek a történelmi törvényszerűségek-
re, levonják a tanulságot, elemeznek és emésztenek, lamentál-
nak és fejtegetnek. Alekszijevics legjobb olvasói bőgnek, mint 
a zálogos tehén, mert nyitottnak találtattak az együtt szenve-
désre. És ha másból nem, ebből talán még kijöhet valami.
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ADY MÁrIA

MÁSODKÉZBŐL
Secondhand – Örkény Színház

Szellemes, szórakoztató, enyhén borzongató rémmese Szvetlana 
Alekszijevics fehérorosz-ukrán származású Nobel-díjas írónő 
dokumentumregény-ciklusának színpadi adaptációja az Ör-
kény Színházban. Az utópia hangjai sorozatba tartozó művek 
nem éppen könnyed témái abszurd horrorhumoreszkekké sti-
lizálódnak Bagossy László és Kovács D. Dániel hallgatóikkal 
közös rendezésében.

Alekszijevics a tényfeltáró újságírás eszközeivel elhallga-
tott, megoszthatatlannak tűnő traumákat jár körbe Nők a tűz-
vonalban, Fiúk cinkkoporsóban, Elhordott múltjaink (eredeti 
címén: Время секонд хэнд, angol fordításban: Second-hand 
Time, ennek magyarul is működő asszociációit lopja vissza 
az előadás címe) és Csernobili ima című műveiben. A kora-
beli híradásokat személyes visszaemlékezésekkel ütköztetve, 
a túlélők és tanúk vallomásait összefűzve megragadhatóvá vá-
lik a szubjektív történelemérzékelés mindazon ambivalenciá-
ja és sokszínűsége, amit a nemzeti és nemzetközi narratívák 
végül a befogadhatóság, a logika, az egységesítés vagy más, 
adott esetben ideológiai célok kedvéért sorra kilúgoznak.  
A befogadhatatlanság és az érthetetlenség kortársi élményét 
rekonstruálva Alekszijevics egyszerre mutatja fel és töri meg 
ezeket a traumatikus minőségeket. De vallomásfolyamait ol-
vasva a történetek megrendítő személyes igazságának és iga-
ziságának ellenpontjaként mégiscsak kialakul a benyomás, 
hogy mindez abszurd. Bármennyire is valóságosak az egyes 
mozaikok, az összkép – éppen a borzalmak, tragédiák soro-
lásának töménysége miatt – gyakorlatilag ismét érthetetlen és 
befogadhatatlan. Csakhogy amíg Alekszijevicsnél ennek „túl-
zása” az egyént lehengerlő történelem abszurditását jelzi, a 
Secondhand alkotói helyenként magukat a történeteket és sze-
replőiket rajzolják abszurdra. (Ami a vallomásos alapanyagot 
tekintve késélen táncol: más dolog érezni egy empatikus fi-
gyelemmel kiérdemelt tanúvallomás ellentmondásosságát, a 
történet abszurditását, az elbeszélő sérült személyiségét vagy 
emberi gyengéit, és más dolog ezeket eljátszani.)

Bagossy Levente díszletével a Secondhand rögtön az első 
képben egymásba csúsztatja a szocialista blokk felbomlása 
előtti és utáni időt: a színpadra sűrűn záporozó ruhák között 
megveszve rohangáló emberek egyszerre a hiánygazdaság 
örökké harcra kényszerített nincstelenjei és a rendszerváltás 
után elszaporodó ruhaüzletek, secondhand boltok fanatiku-
sai. Az egyik egy kicsit a másik is, a hiányzó banán nemcsak 
ízénél, tápértékénél, de „státuszánál” fogva is a vágy tárgya, 
míg az ingyenes, az olcsó, vagy épp a drága, de elérhető irán-
ti megszállottságban is felfedezhetőek a nélkülözés évtizedes 
kényszersémái. A rádióban játszott „színes-szagos” műsor li-
hegő riporterei és magas sarkúban tipegő helyszíni tudósítói 
(Zsigmond Emőke emlékezetes karikatúrája) őrületes tempó-

jukban csak a tanúként hívott főszereplőket: a megszólított 
túlélőket felejtik el meghallgatni. Ugyanígy nem marad idő a 
személyes élmények megosztására, a tapasztalatok átadására, 
az elbeszélés általi önértelmezésre a szimbolikusan megkapa-
rintott mikrofon előtt: a kígyózó sorban és a semmiből jött 
versenyhelyzetben nemigen jut szóhoz senki. Pillanatnyi, jól 
elkapott típusskicceket kapunk, igazi kabaréhangulattal.

Ezekből az átfogó képekből, színesen kavargó töredékek-
ből etűdök sora emelkedik ki, a többszólamú monológok 
egybefonódását és „elhordott múltjainkat” szimbolizáló hasz-
náltruha-hegy dinamikusan pulzál: a felszínre vetett retró 
pulcsik, nadrágok, kendők és nem kevésbé retró emlékek és 
szereplők a következő pillanatban visszasüppednek a jeltelen-
ségbe, továbbsodródnak. Ez a mellérendelő, szilánkos drama-
turgia az Alekszijevics gyűjtötte monológok polifóniájának 
formai leképezésén túl az előadás pedagógiai programjának 
alapja is. Jelenetei a színlap közlése szerint megmutatkozási 
és tapasztalatszerzési lehetőséget teremtenek a Színművészeti 
Egyetem harmadéves rendezőszakos hallgatói számára, mi-
közben a létrejött egészet az osztályt vezető rendezők jegyzik. 
Az írónő gyűjtési technikájához képest ez a módszer éppen 
ellentétes irányból közelít az anyaghoz: az egyes etűdök fel-
építése, kibontása, formába öntése a „megírás”, „megalkotás” 
mozzanatával egészíti ki a történeteket, ahogy a színészi játék 
a vallomások egyes szám első személyét távolítja el az eredeti 
beszélőtől. Az összefűzött monológok látszólag kínálkoznak 
a színpadi átírásra, de a szóbeliség jegyeit őrző történetek 
dokumentumjellegének érzékeltetése, illetve a hallgatás-meg-
hallgatás Alekszijevics-féle türelmének visszaadása legalább 
ennyire meg is nehezíti a vállalkozást.

A jelenetek rendezői megközelítése erősen eltér egymás-
tól, ennek eklektikája mégis inkább üdítő, mintsem zavaró: az 
egészen elrajzolt vagy stilizált képeket egy-egy pszichológiai 
realizmussal előadott, kellékezésében, koreográfiájában mégis 
stilizált vagy finoman az abszurd felé húzott etűd váltja. Epres 
Attila neurotikus apafigurái két lábon járó poszttraumatikus 
szindrómák, ennek megfelelően minden reális mintaképük 
ellenére inkább nevetségesek, mintsem félelmetesek vagy 
szánandók. A porcelán WC-csészékből formált katonai hang-
szerek (afféle tubák) és a WC-deszka képkeretes sírkövek a 
politikai szatírák stílusában véleményezik a háborúk húsz-
éves fiúkat mészárszékre vezénylő kitüntetéses hóhérjait.  
A peresztrojka kórusban eldalolt definíciója játékos kikacsin-
tás a nézőtér felé, egyszerre tudatosítva, hogy a valaha jelentős 
fogalmak lassanként ismerős-ismeretlen idegen szavakká hal-
ványulnak, és kifigurázva a rendezői kényszert az elmagya-
rázásukra. A Csernobilban levadászott állatokat sirató férfi 
Znamenák István játékában melodramatikus-ironikus ellen-
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pontja az emberi szenvedések felfoghatatlanságának, de hu-
manista reflexió is a felettesek parancsára feladatot teljesítők 
mindenkori erőszakkészségére, az élőlények tárgyiasításának 
bevett módszerére. Utóbbit izgalmasan csavarja ki vizuálisan 
a tárgyak életre keltése: a ruhák animálásával megelevenített 
állatok. A Jancsi és Juliska-történetbe ágyazott mágikus realis-
ta jelenet a Mohácsi testvérek mesevilágba oltott társadalmi 
látleleteit idézi. Megkapó szépséges-abszurd képi világa és rá-
érős humora az asztalból rögtönzött szánon suhanó délceg, 
prémsapkás utasokkal, a szélgéppel szemben egy helyben 
vágtázó, ásványvízverejtékben úszó emberparipákkal, Patkós 
Márton meghalni képtelen és Jéger Zsombor ügyeskedő-he-
lyezkedő lókarakterével. De a kiindulópontul használt téma 
és történet ezen a ponton mintha csupán ürügyül szolgál-
na a virtuóz rendezői gesztusokhoz. Szervesebb a humora a 

Polgár Judit hithű kommunistájának háta mögött pusztulás-
nak induló, ruhahalom-talapzatra emelt hősi szoborcsoport 
etűdnek: ásítozó, kényelmetlen pózukon enyhítve szétmászó 
szoboralakjai úgy válnak fokról-fokról emberré, ahogy hitek, 
bálványok, illúziók foszlanak semmivé az új világban, hogy 
ne maradjon helyükön más, mint az értük tűrt, eltűnésükkel 
végképp értelmetlenné vált szenvedés. A párhuzamos vágás 
filmes technikáját idézve látjuk a moszkvai metrórobbantás 
előtti pillanatokat az összezsúfolódott utasokkal, az áldozatok 
utolsó és a túlélők utólagos gondolataival, a férfival, aki a zsú-
folt kocsi kényszerközelségében is túlságosan, nyomasztóan 
közel áll a lányhoz, hogy aztán rázuhanó testével védje meg őt 
a becsapódó szilánkoktól. A kimerevített képen egymásra ve-
tülnek az idősíkok, a monológok. A rendező a megszólalások 
között felhangzó kórus mozdulatlanságával, a tragédiát meg-
előző pillanat mesterséges örökkévalóságával, sérülékenysé-
gével teremti meg a robbanásban tetőző feszültséget.

Gábor Sára dramaturgi munkája nyomán az előadás ele-
jén és végén bejátszott, a darabról kissé didaktikus hangvéte-
lével is leváló hangfelvétel kivételével egynemű, gördülékeny, 
pergő, egymásba fonódó, már-már párbeszédes színpadi 
szöveget hallunk megakadások és jelentős minőségváltások 
nélkül. Ennek, ahogy a történetek fantáziadús, lendületes ak-
ciókká, zenei és szcenikai kompozíciókká bontásának is az az 
ára, hogy a töredékességgel, sokféleséggel, „megformálatlan-
sággal” fémjelzett elbeszélésmozaikok dokumentumjellege el-
halványul, személyességük fikcióssá alakul: megírt, eljátszott 
színpadi szövegekként hatnak. A megszólalók sokféleségét, 
egyediségét csupán a végtelen ruhahalomból választott kü-
lönböző jelmezkombinációk sokszínűsége tükrözi szimbo-
likusan. De ahogy az újraértelmezett ruhák válnak egy kor 
utált-nosztalgikus lenyomataiból retró hangulatú, sikkes di-
vatárukká, úgy alakul a „homo sovieticus” a bennünk élő, ön-
tudatlanul továbbcipelt tanult sémák összességének metafori-
kus alakjából kinevethető, szánható, biztonsággal eltávolított 
kulturális termékké.

Mi? Secondhand
Szvetlana Alekszijevics írásai alapján
Hol? Örkény Színház
Kik? Bíró Kriszta, Csákányi Eszter, Csuja Imre, Dóra 
Béla, Epres Attila, Ficza István, Jéger Zsombor, Kókai 
Tünde, Koller Krisztián e. h., Kovács Máté e. h., Máthé 
Zsolt, Murányi Márta m. v., Novkov Máté, Patkós  
Márton, Polgár Csaba, Pogány Judit, Szathmáry Judit 
m. v., Takács Nóra Diána, Vajda Milán, Znamenák  
István, Zsigmond Emőke / Fordítók: Iván Ildikó, Pálfalvi 
Lajos, Enyedy György, M. Nagy Miklós és Földeák  
Iván / Dramaturg: Gábor Sára / Díszlet: Bagossy Leven-
te / Jelmez: Ignjatovic Kristina / Zene: Kákonyi Árpád / 
rendező: Bagossy László és Kovács D. Dániel, valamint 
Antal Bálint, Benkő Claudia, Dyssou Bona, Sándor 
Dániel Máté, Vilmos Noémi, Walters Lili, az SZFE har-
madéves színházrendező osztályának hallgatói

Fotó: Horváth Judit
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ITT ÉS OTT
Carly Wijs: Mi és ők – Jurányi Ház

Belgiumban 9 éven felülieknek ajánlják a beszláni túszdrámát 
feldolgozó előadást, Carly Wijs darabját, amelyet a gyerek- és 
ifjúsági előadásokra specializálódott brüsszeli BRONKS Szín-
ház mutatott be 2014-ben, és játszik azóta is. Az észak-oszétiai 
Beszlán városában lezajlott túszdráma ugyanis Oroszország 
történelmének legszörnyűbb tragédiája. Indus és csecsen 
szeparatisták a tornaterembe tereltek és három napig fogva 
tartottak egy egész iskolát: az évnyitóra összegyűlt több mint 
1000 gyereket, szülőt és tanárt. A túszok lényegében nem kap-
tak enni és inni. A gyerekeknek is csöndben, tarkóra tett kéz-
zel kellett üldögélniük, és egy idő után a vécére sem mehettek 
ki. A fegyveresek bombákhoz rögzített drótokkal hálózták be 
a tornatermet. A harmadik napon – valószínűleg véletlenül – 
felrobbant egy bomba, mire leszakadt a mennyezet egy része, 
és az orosz hadsereg támadás alá vette az épületet. Több mint 
300-an haltak meg, köztük 186 gyerek.

Képzeljük el, ahogy egy átlagos magyar általános iskolá-
ban a negyedikesek tanító nénije felveti a szülői értekezleten, 
hogy esetleg meghívná a Mi és ők című előadást az iskolába… 
Biztosan tudom, hogy a gyerekeknek nem jó, ha tabuk kö-
zött nőnek fel, de annyira nem vagyok bölcs, hogy eldönt-
sem, lehet-e, kell-e mindenről beszélni velük, főleg: milyen 
életkorban és hogyan. Azt is csak valószínűsítem, hogy a 
belgiumi közeg nyitottabb egy ilyen előadásra, azzal együtt, 
hogy a színházi alkotók és a pedagógusok is merészebbek. 
Mindenesetre az Orlai Produkció nem ifjúságiként hirdette 
meg a magyar verziót, az először nyáron a szabad ég alatt, 
majd szeptemberben a Jurányi tornatermében bemutatott Mi 
és őket – bár biztosan meg fogja célozni az iskolákat is mint 
közönséget (de azt kétlem, hogy ezt rögtön a negyedikesekkel 
vagy az ötödikesekkel kezdené).

A rendező, Fehér Balázs Benő jobbára követi az eredeti 
drámát és az ott megadott szerzői instrukciókat, így az elő-
adáson érződik, hogy a szöveg gyerekeknek szól, de tulaj-
donképpen felnőttek számára is működik, hiszen már önma-
gában a témafelvetés is rendkívüli. Carly Wijs is erre utal a 
darabhoz írott bevezetőjében: „Hogyan lehet beszélni a kibe-
szélhetetlenről? Érthetővé tenni azt, ami felfoghatatlan? […] 
Miért épp erről a témáról csinálunk gyerekszínházi előadást? 
Mert nem hiszem, hogy ne lehetne róla beszélni. Mindenről 
lehet beszélni: attól függ, milyen formát használunk.” Az ilyen 
tragédiák feldolgozásánál az emlékezés célja alighanem a tabu 
köréből való kiemelés, és – főleg gyerekek esetében – a sötét 
gonoszról való tudás (talán még csak nem is a vele való szem-
benézés). Hogy ne az elhallgatás és a félelem győzzön. Vagyis 
a tragédiáról való beszéd önmagában cél. Ez persze – ahogy a 
szerző is mondja –, nem jelenti azt, hogy a választott beszéd-
mód mindegy volna.

A Mi és ők is egy rendkívül markáns színházi nyelvet, 
gyermeki nézőpontot választ, ami – ha nem is megold, de – 
kikerül-áthidal bizonyos, magából a téma felvetéséből eredő 
problémákat. Ennek a beszédmódnak az egyik legfontosabb 
kiindulópontja, sőt helyenként a holland szöveg és a magyar 
nyelvű előadás forrása is a BBC Children of Beslan című do-
kumentumfilmje volt. Ewa Ewart és Leslie Woodhead pár hó-
nappal a tragédia után interjúsorozatot készített a túlélő gye-
rekekkel. Filmjükben kizárólag ezek a gyerekek szerepelnek, 
akik döbbenetes tárgyilagossággal, egyszerűséggel és nyíltság-
gal beszélnek a történtekről (ami nyilván nem jelenti azt, hogy 
ne lennének traumatizáltak): Ekkor halt meg az apukám… 
Nagyon szomjas voltam, én is ittam a pisiből, de nem ízlett… 
Vannak rá szavaik.

A filmben hallhatjuk azt is, hogy a gyerekek mesebeli 
hősökről fantáziáltak, akik meg fogják őket menteni; míg az 
előadásban – dramaturgiailag pontosan kimért helyen – a két 
gyerek a traktoros és a késekkel felfegyverzett hentes apukától 
várja a szabadulást. Itt is hallunk a háromszáz rubeles ruhá-
ról, az ötrubelesről – amelyet a filmben a kisfiú adna az egyik 
terroristának, hogy elengedje az anyját –, meg arról a focistá-
ról, aki később pénzt osztott a tragédiában érintetteknek.

László Lili és Vilmányi Benett tehát gyerekeket játszik, 
akik a rájuk jellemző hévvel, hol megfelelésre vágyó maxi-
malizmussal, betanult kiselőadásokra jellemző kínos pontos-
sággal, hol pedig a saját világukba, apró részletekbe merülve 
mesélik el a történteket a Jurányi Ház – egy volt iskola! – tor-
natermében. Az események bemutatásához egy átlagos isko-
lában fellelhető eszközöket használnak: táblát, krétát, ragasz-

Vilmányi Benett



m ú l t f e l d o l g o z á s

13

László Lili. Fotók: Takács Attila 

tószalagot. Súlyzók, fonalgombolyagok és lufik segítségével 
építik fel azt a labirintust, amelyet a terroristák a bombákhoz 
erősített drótokkal. Hosszú percekig tart a munka, a terem 
behálózása, amit egy szuszra, hatalmas lendülettel, a rohanás-
ban csattogó cipőtalpakkal végeznek el. Őrült kétségbeesés-
sel: játszanak.

Ez a jelenet volt rám a legnagyobb hatással, és azok a pil-
lanatok, amelyeket a két – felnőtt, de nagyon fiatal – színész 
saját lényéből fakadó gyermekisége hatott át. Amikor azt a 
fajta gyermeki létezést láttam a színpadon, aminek a lényege 
a játék, a belefeledkezés: a pillanatban élés. (Ez az, ami szinte 
soha nem tűnik el teljesen egy gyerekből, bármi történjen is 
vele.) Könnyen lehet, hogy ezek a pillanatok szinte véletlenül 
jöttek létre, és nem azokban a jelenetekben, amelyekben a 
hatáskeltés szándéka jóval könnyebben érzékelhető – például 
amikor a terroristák áldozatait, a megölt apukákat legófigurák 
testesítik meg, vagy amikor László Lili egy vödör vörös festé-
ket önt szét az előbb gondosan lefóliázott padlón, majd bele-
hempereg.

A gyerekek nézőpontja egyfelől távolságot teremt (leg-
alábbis a felnőtt nézők esetében; hogy a gyereknézőknél hogy 
működik ez a mechanizmus, nem tudom), még úgy is, hogy a 
szerző azt az amúgy kézenfekvő megoldást választotta, hogy 
magukat az áldozatokat, azok közül is a legvédtelenebbeket 
szólaltatja meg. (Olyannyira védtelenek, hogy az egyik „elbe-
szélőről” kiderül, nem is élte túl a tragédiát, tehát az előadás 
valaki olyannak ad szót, aki már nem beszélhet.) Másrészt a 
gyerekek könnyebben kimondanak dolgokat, nincs úgy raj-
tuk a szavak keresésének kényszere, mint a felnőtteken, ami 
ideális esetben – és ezt az előadás, ha nem is mindenhol, de 
általában véve megvalósítja – nem egy álnaiv beszédmódot 
teremt. Harmadrészt a gyermeki szemszög eleve kizárja a 
nagytotál lehetőségét, így nem kérhető számon a kontextus 
hiánya az előadáson. (Ettől függetlenül az intellektusomnak 

maradhatott és maradt is némi hiányérzete, hiszen szívesen 
megtudtam volna többet a térségre jellemző etnikai feszült-
ségekről, az orosz hatóságok vitatható módszereiről vagy a 
tragédia Putyin hatalmának megerősítésében nyújtott szere-
péről.) Csak arról tudunk meg valamit, hogy a gyerekek szá-
mára hogyan csapódnak le az etnikai ellentétek és a propa-
ganda: Csecsenföld a sötét, hatalmas erdőn túli ország, ahol 
pedofilok laknak, és a nőknek bajusza van.

Fehér Balázs Benő rendezésében az eredeti szöveghez ké-
pest (a belga előadást nem láttam) sok olyan gesztus van, amely 
a színházi helyzetre mutat rá. Igaz, hogy a két színész egyszer 
sem zökken ki a gyerek szerepéből, de a helyzetből igen. Az 
elején eleve ők engednek be minket a terembe, ültetnek, ren-
dezkednek, megkérnek egy nézőt, hogy kapcsolja fel vagy le 
a villanyt. Megnyugtatják a közönséget, hogy nem fog sokáig 
tartani az előadás, és a hosszadalmasabb bedrótozós jelenetnél 
arra is megkérnek minket, hogy ne unatkozzunk. Ezeknek a 
kiszólásoknak alighanem a kizökkentés, a részvét és a sajnálat 
túlcsordulásának megakadályozása a célja, ami a felnőtt nézők 
esetében valószínűleg nagyobb veszély (hiszen ők sokkal in-
kább onnan nézik a történetet, hogy ez velük vagy az ő gye-
rekükkel is megtörténhet-e), másrészt nagyobb kontrollt, ha-
talmat ad a „gyerekek” kezébe, aminek köszönhetően a felnőtt 
közönség talán kicsit kevésbé tudja „felülről” nézni őket.

Érdemes egy pillanatra kitérni a cím kérdésére is. A hol-
land nyelvű változat (Wij/Zij) sokkal szikárabb, kegyetle-
nebb, kizáró vagylagosságot sugall a magyarhoz (Mi és ők) 
képest. Igaz, másfajta mire és őkre is hull szét az itteni változat 
– Oroszország például sokkal közelebb van –, amit sokféle-
képpen lehet értelmezni: terroristák/áldozatok, csecsenek/
oroszok, gyerekek/felnőttek, nézők/színészek, akikkel meg-
történt/akik attól félnek, hogy megtörténhet, oroszok/euró-
paiak, belgák/magyarok.

A darab és az előadásmód által megtalált beszédmód tehát 
alkalmas arra, hogy a beszéd tárgyává tegye a beszláni tragé-
diát. Egy ponton azzal is foglalkozik, hogy a média hogyan 
gyárt belőle gyorsan fogyasztható képeket: a fiú gitáron le-
játssza, hogy a különböző országokban milyen dallamot ke-
vertek a sokkoló felvételek alá. Még izgalmasabb lenne, ha 
(esetleg egy felnőtt verzióban) az előadás a saját beszédmód-
jára, saját bizonytalanságaira, útkeresésére, saját vállalásának 
a lehetetlenségére is reflektálna.

Mi? Carly Wijs: Mi és ők
Hol? Jurányi Ház (Szentendrei Teátrum – Füge – Orlai 
Produkció)
Kik? László Lili, Vilmányi Benett / Fordító: Bíró Bence / 
rendező: Fehér Balázs Benő
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GóCZA ANITA

A HORROR 
PORNOGRÁFIÁJA
Beszélgetés Carly Wijs drámaíróval

A Brüsszelben élő Carly Wijs Mi	és	ők című darabja a 2004-es beszláni túsz-
drámáról mesél két gyerek, egy fiú és egy lány nézőpontjából. A szerző 
által Brüsszelben rendezett első előadást gyerekeknek szánták az alkotók, 
az Orlai Produkciós Iroda által színpadra állított verzió felnőtteknek szól. A 
szerző, CARLY WIJS – akinek egyébként nagyon tetszett az előadás – GÓCZA 
ANITÁnak mesélt a darab születéséről, arról, hogy a Mi	és	ők miért nem túsz-
dráma, és hogy miért a jövő miatt fontos a múlt.

– Meglehetősen meredeken hangzik gyerekeknek írni szín-
darabot a terrorizmusról...

– 2013-ban kért fel az ifjúsági darabokat játszó brüsz-
szeli BRONKS színház, hogy írjak nekik valamit. Amúgy is 
szeretem a vitákra ingerlő témákat, szerintem a színháznak 
feladata reagálni a társadalmi változásokra. Ráadásul abban 
is hiszek, hogy ha megtaláljuk a megfelelő nyelvet, a leg-
komplexebb, legkevésbé sem fekete-fehér témákról is lehet, 
sőt kell is beszélni a gyerekekkel.

Elkezdtem tehát gondolkodni, mi legyen a téma, és 
eszembe jutott a kenyai bevásárlóközpontban 2013-ban vég-
rehajtott terrortámadás, illetve főképp az, ahogy az akkor 
nyolcéves fiam – aki a gyerekhíradóból értesült a történtekről 
– mesélt nekem a tragédiáról: a tárgyilagos, szenvtelen hang-
ja, ahogy részletezte a támadást, a halottak számát. És miután 
elmondta, amit tudott, minden átmenet nélkül megkérdezte, 
használhatja-e az iPadet. Ez a „laza váltás” már önmagában is 
megmutatja a különbséget egy felnőtt és egy gyermek világa 
között.

– Ez úgy hangzik, mintha a gyerekek érzéketlenek lenné-
nek.

– Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy gyerek nem tud 
kilépni a saját világából, nem foglalkozik azzal, amit „nem 
ér fel ésszel”. Érzelmi bevonódás, ítélkezés nélkül, objektí-
ven tud beszélni egy ilyen tragédiáról, eszébe sem jut, hogy 
ő is ott lehetett volna abban a bevásárlóközpontban. Ez az 
objektív távolságtartás nyilván megkönnyíti számukra a 
borzalmak „eltávolítását”. Ugyanez a száraz, személytelen 
hang köszönt vissza egyébként a BBC dokumentumfilmjé-
ben is, amelyben a beszláni terrortámadást túlélő iskolások 

szerepeltek. Jó példa erre az „érzéketlenségre”, ahogy a fiú a 
darab végén elmeséli, hogy a lányt még Amerikában is lát-
ták a tévében, ahogy vérben úszva viszik ki a terrortáma-
dás után. A felnőttek a fejüket fogják, amikor ezt hallják, a 
gyerekek pedig elismerően csettintenek: ez igen, bekerült a 
tévébe.

– Miért fontos mégis beszélni nekik ezekről a számukra 
„megemészthetetlen” témákról?

– A különböző internetes felületeken ma már rengeteg 
hír eljut hozzájuk. Fontos tudatosítani bennük, hogy a hí-
rekben mindig egy mások által megkonstruált, szerkesztett 
történetet látnak, hogy amikor azt hiszik, „a valóságot” né-
zik, csak egy másik ember verzióját kapják az igazságról.

Mondok egy példát: rengeteg tudósítást, videót végig-
néztem a beszláni terrortámadásról. Biztos, hogy több ezer 
hozzátartozó állta körül az iskolát, hiszen benn is több mint 
ezren voltak. Mégis a felvételeken mindig ugyanazokat a fo-
togén arcokat lehet látni, amint sírnak. Pedig három napig 
nem sírhattak egyfolytában, biztos voltak fásult pillanatok 
is, de ezekről nem készültek képek. Vagy ha igen, akkor sem 
ezeket mutatták a tévében.

– A darab végén a szemtanú gyerekek szájából többféle 
lehetséges verzió is elhangzik arról, hogyan fejeződött be a 
túszdráma. Ez is azt sugallja, hogy többféle igazság létezhet.

– Ezeket a lehetőségeket nem én találtam ki. Egy ok-
nyomozó újságíró három év kutatás után könyvet írt a ter-
rortámadásról, amelyben azt állítja, egyszerűen senki nem 
tudja, mi történt pontosan, miért robbant fel a bomba a tor-
nateremben. A túszszabadítás során a rendőrség speciális 
különítményéből is huszonegy férfi meghalt. Ez a kiugróan 
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magas szám arra utal, hogy a rendőrök nem készültek fel 
megfelelően a támadásra, valószínűleg hirtelen döntöttek 
úgy, hogy behatolnak az épületbe. Beszlán környéke vadá-
szati terület, ezért nagyon sok embernek volt otthon fegy-
vere. Van egy olyan elmélet is, amely szerint az intézmény 
körül várakozó szülők közül valaki tört be először az iskolá-
ba. De az is lehetséges, hogy egy terrorista ügyetlensége mi-
att, véletlenül robbant fel a bomba benn a tornateremben. 
Ezekbe a részletekbe persze nem megy bele a darab, nem az 
volt a cél, hogy a néző megismerje a támadás részleteit. De 
a könyv olvasásakor jött az ötlet, hogy ezek a változatok a 
színházban is elhangozzanak.

– Azért az elég ijesztően hangzik, hogy „nincs igazság”, 
hogy hiába vagy szemtanúja az eseményeknek, még akkor 
sem lehetsz biztos abban, hogy tudod, mi történt.

– A görögök óta keressük a választ arra a kérdésre, hogy 
létezik-e igazság. De nehogy azt higgye, hogy ez csak egy 
elvont filozófiai probléma, a hétköznapi életben is gyakran 
előkerül ez a dilemma: ha például a barátaim válnak, a férj 
és a feleség is másképp fogja elmondani a házasságuk törté-
netét, és általában a két beszámoló között valahol „félúton” 
találom meg az igazság számomra elfogadható verzióját. Az 
emberek hajlamosak elfeledkezni erről, és megingathatat-

lanul hinni az egyféle igazság kizárólagosságában. Pedig ez 
abszurd.

A tévéfelvételeket nézve egyébként azon is elgondolkod-
tam, miért van az, hogy kizárólag szép embereket látok. Volt 
egy érdekes vita Hollandiában egy ikonikussá vált kép kap-
csán, amelyen egy hatalmas katona cipel egy vérző orrú kis-
lányt, akin mindössze egy bugyi van. Tényleg drámai fotó: 
a halottsápadt, kicsi test és az erőtől duzzadó hős. De volt 
egy bökkenő: a katona szájában cigaretta füstölt. A Hollan-
diában publikált képekről viszont hiányzott ez a cigaretta.

– Kiretusálták a cigarettát a fotóról?!
– Pontosan. A holland média számára nem fért össze a 

gyerekmentő hős képével, hiszen nem szép dolog gyerekek 
előtt dohányozni. Egy barátom írt is erről egy cikket, amely-
ben elképzeli, vajon hogyan játszódott le mindez a gyakor-
latban. Lehet, hogy valaki berakta a szájába az égő cigaret-
tát? Vagy a hős egy pillanatra letette a lányt a földre, hogy 
rágyújthasson? Ez a példa is azt tükrözi, mennyire konstru-
ált a kép, amelyet a média közvetít. Ezzel már a gyerekeknek 
is tisztában kell lenniük.

– Miért volt fontos, hogy minden dokumentumnak utá-
nanézzen, ha ezek a részletek nem kerültek bele a darabba?

– A valóság inspiráló. Nekem egyébként mindig ez a 

Fotó: Takács Attila 
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munkamódszerem: a tényekből, a részletekből indulnak el 
a gondolataim, támadnak az ötleteim. Sokat gondolkoztam 
azon, hogyan szerkeszthették a beszláni terrortámadások-
ról mutatott felvételeket: miért van szükség arra, hogy egy 
tragikus eseményt még drámaibbá tegyenek a fotók segítsé-
gével? Mintha a valóság nem lenne elég drámai. Az embe-
rek szeretnek borzongani, ez a horror pornográfiája: ülni, és 
szörnyülködni mások szenvedésén. Erről is akartam beszél-
ni ebben a darabban.

– A budapesti az első felnőtteknek szánt változata a da-
rabnak?

– Igen, sőt ez az első, amit nem én rendezek. De a kö-
zeljövőben Tokióban és Stockholmban is mások fogják 
színpadra állítani. A mi előadásunk tényleg olyan, hogy tíz-
éves gyerekek is megnézhessék, nincs benne üvöltés, az ele-
jétől a végéig tartottuk magunkat egyfajta dokumentarista 
megközelítéshez, tárgyszerű hanghoz. A budapesti változat 
teljesen más: vannak nagyon intenzív, érzelmileg túlcsordu-
ló pillanatok. Úgy láttam, hogy a két zseniális színésznek 
köszönhetően (László Lili és Vilmányi Benett) erős hatással 
vannak a nézőkre ezek a jelenetek, de ez már sok lenne egy 
gyereknek.

A halál különben a gyerekek többsége számára ugyan-
olyan absztrakt, mint azok a számok, amiket a táblára ír a 
darabban a két gyerek. A legtöbben igazán csak felnőttként 
találkoznak a halállal.

– A nagyszüleiket azért sokan elveszítik gyerekként.
– Igen, de az más, mert a nagyszüleit többnyire már idős 

emberként ismeri meg egy gyerek. Akkor szembesülsz iga-
zából a halállal, amikor elveszíted egy barátodat, vagy fiata-
lon a szüleidet.

A BRONKSban készült előadást Nyugat-Európa számos 
országában bemutattuk, és tényleg rengeteg gyerek látta. Az 
angolszász közegben viszont hiába hirdetjük meg gyerek-
előadásként, szinte csak felnőttek jönnek. Több mint száz-
szor játszottuk Amerikában, Angliában sokfelé, a harminc-
ötezer nézőből jó, ha ötven volt gyerek.

Az is sokat elárul a kétféle látásmódról, hogy milyen kér-
dések merülnek fel a felnőttekben és a gyerekekben előadás 
után. Utóbbiak általában arra kíváncsiak, hogy a fiút és a 
lányt játszó színészek tényleg szerelmesek-e egymásba, vagy 
hogy ki a híres futballista, aki a darab szerint meglátogatja a 
fiút a kórházban stb. Ezért is izgalmas, amikor életkorilag ve-
gyesebb a közönség: ilyenkor olyan, mintha két párhuzamos 
előadás menne egy időben. Ha a szülők nevetnek, a gyerekek 
biztos nem, és ez fordítva is igaz. És amikor a felnőttek ne-
vetnek előadás közben, az soha nem vidámság, hanem pil-
lanatnyi megkönnyebbülés, „gőzkieresztés”, míg a gyerekek 
akkor nevetnek, ha valami vicceset látnak a színpadon.

A magyar verzióban ez nem egy hangsúlyos jelenet, de a 
mi előadásunkban az egyik „leghorrorisztikusabb” pont az, 
amikor a lány leveszi a pólóját, mert már nem bírja elviselni 
a hőséget. A kilenc-tíz éves nézők számára elképzelhetetlen, 
hogy ott áll valaki egy szál melltartóban a többiek előtt. A 
darabbeli fiú nem is hajlandó levetkőzni. Ezt a részletet is 
a dokumentumfilmnek köszönhetem: a túszszabadításról 
készült fotókon jól látszik, hogy a lányok egy szál bugyiban 
vannak, a fiúk pedig teljesen felöltözve. A visszaemlékezé-
sek is megemlítik, hogy a fiúk nem voltak hajlandók levet-

kőzni vagy a tornateremben pisilni. A lányoknál hamarabb 
eljött az a pont, amikor már nem érdekelte őket semmi.

– A címben szereplő „mi és ők” akár a szimbóluma is le-
hetne az elmúlt néhány évünknek. Mi vagyunk az oszétok, 
ők a csecsenek, vannak a fiúk és vannak a lányok, lesznek 
áldozatok és túlélők, szinte végtelen számú kategória mentén 
lehet szembeállítani az embereket.

– Ráadásul a gyerekek még rá is erősítenek ezekre a 
szembeállításokra a maguk abszurd túlzásaival: elmondják, 
hogy az ő hazájuk meseszép, de amint átlépjük a csecsen 
határt, a táj is unalmassá válik, a csecsen apák drogfüggők, 
az anyák pedig bajszosak. Már ennyiből is nyilvánvaló, hogy 
ezek a gyerekek semmit sem tudnak arról, mi van a határ 
túloldalán, csak visszhangozzák a szüleiktől hallott monda-
tokat.

– Sokak számára ez nyilvánvaló, mások meg lazán mon-
danak hasonlókat felnőttként is. A magyarországi plakát-
kampányra fogékony százezrek is azt mutatják, elég sokan 
fogadnak el gondolkodás nélkül akár ilyen abszurd monda-
tokat is.

– Egy ilyen előadás görbe tükrében könnyű felismer-
ni, mennyire irreális mondatok ezek. Hollandiában is hal-
latszódnak néha olyan hangok, hogy így az arabok, úgy a 
marokkóiak – számomra egyszerűen nevetséges, amikor 
valaki általánosságban beszél különböző csoportokról. 
Molenbeekben laktam egy ideig, a muzulmán negyed kö-
zepén, és pontosan láttam, milyen sokféle ez a közösség. 
Bízom abban, hogy Európában mi már megtanultuk a lec-
két, a 40-es években már egyszer kipróbáltuk, hova vezet 
mindez.

Nemrégiben barátokkal sétáltam Milánóban, és arról 
beszélgettünk, hogy 20 évvel ezelőtt, ha elmentem egy má-
sik európai országba, lenyűgözött a sok apró és nagyobb 
különbség, az egésznek a „mássága”. Mára ez megváltozott: 
mindenhol ismerősek a dolgok, az emberek egyforma ru-
hákban járnak, a telefonjuk se különbözik, és enni is ugyan-
azt esszük. Vannak, akik szeretik a változást, mások számá-
ra viszont – és ők sincsenek kevesen – ez a gyors átalakulás 
félelmetes és rémisztő. Az ő félelmüket komolyan kell ven-
ni, foglalkozni kell vele, reagálni kell rá, de nem gyűlölettel, 
nem azzal, hogy lehülyézzük, alacsonyabb rendűnek tartjuk 
őket. A másik lenézése sehová sem vezet. Vitatkozni kell, 
érvelni, semmiképpen sem szabad csendben maradni.

Én úgy látom, Hollandiában a virágzó szélsőjobb idő-
szaka már leáldozóban van, és ebben Trump sokat segített: 
az amerikai történéseket látva az emberek többsége azt 
gondolja, hogy nem, ezt mi már végigcsináltuk, köszönjük, 
nem kérünk belőle. Egyre erősödik az igény arra, hogy visz-
szaüljünk a közös asztalhoz, ahol érvekkel lehetett vitázni 
egymással. A párbeszéd, a félelmek hangos kimondása min-
dig segít megszabadulni a fóbiáktól.

– Egy ilyen előadásnak az is a feladata, hogy megóvja eze-
ket az eseményeket a felejtéstől?

– Számomra az a fontos, hogyan emlékezünk. A horror 
pornográfiáját szerintem nem szabad életben tartanunk. Az 
emlékezésnek soha nem a múlthoz van köze, hanem a jövő-
höz. Ha biztosak lehetnénk abban, hogy a borzalmas múlt 
nem ismétlődhet meg, megtehetnénk, hogy egyáltalán nem 
foglalkozunk vele.
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NEHÉZ AZT A PILLANATOT 
MEGTALÁLNI, HOGY NE 
TŰNJ MOHÓNAK
A Táncarchívum volt és jelenlegi vezetői egy asztalnál: mire jó a táncemlékezet?

A Táncarchívum 1987 óta létezik mint önálló gyűjtemény az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) részeként, 2013 óta HALÁSZ TAMÁS 
vezeti. Vele, valamint a gyűjtemény két korábbi vezetőjével, FUCHS LÍVIA és 
SZÚDY ESZTER tánctörténészekkel a múltfeldolgozás értelméről, módjáról, 
hatásáról, problémáiról PÉTER PETRA beszélgetett.

A Táncarchívum anyagainak gyűjtése az 1954-ben megala-
kult Magyar Táncművészek Szövetsége keretében indult, 
majd amikor elérte a „kritikus tömeget”, Kaposi Edit1 1973-
ban formálisan is létrehozta a gyűjteményt. Fuchs Lívia 
1982-ben lett az archívum kezelője, majd 1987-ben a gyűj-
teménnyel együtt ő is átkerült az OSZMI-hoz, ahol 1989-ig 
dolgozott. Szúdy Eszter 20 évig, 1993 és 2013 között vezette 
a Táncarchívumot. A gyűjtemény 2017 óta az OSZMI-val 
együtt a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz tartozik.

– Egy archívumban kétféle munka folyik. Egyrészt a be-
kerülő anyagok rendszerezése, megőrzése, kutathatóvá tétele, 
másrészt kutatás, és ehhez kapcsolódóan publikálás például 
írás vagy kiállítás formájában. Milyen viszony van a kétféle 
szemlélet között?

Fuchs Lívia: Aki egy közgyűjteményben dokumentu-
mokkal foglalkozik, ha nem tudományos intézményről van 
szó, nem biztos, hogy ő maga is kutat és publikál. Én mind-
kettőt csináltam, és úgy látom, hogy szemléletben ez két kü-
lönböző dolog. Amikor egy archívumban dolgozol, akkor 
az archívum fő gyűjtőkörét kell szem előtt tartanod, és nem 
lehetnek esztétikai értékítéleteid. Nem döntheted el, hogy 
az egyik társulat fontosabb, mint a másik, vagy sem. Az el-
múlt évtizedekben rettentő sokat változott az, hogy egyál-
talán mit értünk egy táncegyüttes vagy táncirányzat alatt. 
Ezért is azt gondolom, hogy az archiváló a lehető legszéle-
sebb nézőponttal kell közelítsen a gyűjtött anyaghoz. Ami-
kor kutató vagyok, akkor viszont az anyagnak csak abba a 
részébe ásom bele magam, amelyik történetileg érdekel, az 
adott kutatási témámhoz elengedhetetlen.

Halász Tamás: Az archivistának van egyfajta összehor-

1 Tánctörténész, tánckutató. A Népművelési Intézet főmunkatársa (1951–
1979), a Táncművészeti Értesítő (1953–1971) és a Hungarian Dance News 
(1972–1990) szerkesztője, számos szakcikk és könyv szerzője.

dó funkciója. De bármilyen szorgalmas összehordó lehetsz, 
alapvető gond, ha nem értesz egy közgyűjtemény szakszerű 
felépítéséhez vagy a konkrét szakterülethez, ebben az eset-
ben magához a tánchoz. Ha ezek közül valamelyik hiány-
zik, akkor nem lesz használható a kutatók számára a gyűj-
temény.

– Hogyan befolyásolja a kutatói vagy oktatói munkát az, 
hogy archivistaként folyamatosan kapcsolatban vagytok a 
forrásokkal?

F. L.: Nekem tánctörténészként iszonyatosan sokat ad, 
hogy intenzíven foglalkozom a forrásokkal. Természetesen 
a szöveges emlékek megkerülhetetlenek, de miután a tánc 
recepciója a vizualitáson keresztül zajlik, a vizuális és audi-
ovizuális források is rendkívül fontosak. Egy-egy kép néha 
megvilágosító tud lenni. Sokat segítenek például a fotók 
akkor, amikor a testkép változásáról beszélek a növendé-
keknek, mert ők azt tartják természetesnek, ahogyan ma 
gondolkodunk a táncosnők alkatáról. Szerencsére a 20. szá-
zad elejéről, sőt a 19. század végéről is elég sok fotó maradt 
ránk, és brutális élmény számukra, amikor meglátnak egy 
19. század végi balerinát mondjuk a cári színházból. Ha az 
ember ezek mellé odarakja Anna Pavlova képét, akinek a 
teste ma sem tűnne alkalmatlannak a baletthez, akkor rög-
tön azt is megértik, miért akarták Pavlovát kirúgni „bete-
ges” soványsága miatt. Vagy egy oral history példa szintén 
a változó testképre: az egyik balerina mesélte, hogy amikor 
a pesti Operaházban először kezdtek ún. trikós számokat 
előadni, annak a generációnak, Lakatos Gabriellának, Kun 
Zsuzsának, akik a korabeli Vaganova metódust sajátították 
el, olyan erős combizomzatuk volt, hogy előnytelenül néztek 
ki a fehér testtrikókban. Pedig ez nem száz, csak 40-50 évvel 
ezelőtt történt. Ezért ezekben a koreográfiákban a balerinák 
oldalát és combját legraffitizték.

– Mit jelent az, hogy legraffitizték?
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Fuchs Lívia, Halász Tamás, Szúdy Eszter, Péter Petra. Fotó: Gordon Eszter

F. L.: A világos trikó oldalát befeketítették, hogy a test 
kontúrja messziről soványabbnak látsszon.

Szúdy Eszter: Visszatérve még az oktatásra: megesik, 
hogy bejön egy egyetemi hallgató, és maga sem tudja pon-
tosan, milyen témát válasszon a szakdolgozatához. Ilyenkor 
az archivista segít, mond néhány tippet. Vagy jön egy konk-
rét témával, de arról kevés az anyag, ezért inkább javaslunk 
más témát, amihez bővebben van forrás.

H. T.: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez a hely ha-
gyományosan fontos és mind népszerűbb színtere a szak-
mai elméleti képzésnek. Az éves kutatói látogatószámunk 
az elmúlt évekre ötszáz körül állt be: ennek nagyjából a felét 
teszik ki a diákok.

– Milyen szakmai dilemmákkal szembesültök a munka so-
rán?

F. L.: Amikor a táncgyűjtemény az OSZMI-hoz került, 
az alternatív társulatok, projektek, illetve a zenés vagy köny-
nyű műfaj dokumentumai nem tartoztak a Színházi Inté-
zet gyűjtőkörébe, míg a Táncarchívumban ezeknek is helye 
volt. Mint a gyűjtemény vezetője korábban én dönthettem, 

hogy hol húzzuk meg a „tánc” határait, amelyek néha eltér-
nek a színházéitól. Pár éve a cirkuszművészek is próbálnak 
saját archívumot csinálni, mert az végképp dokumentálat-
lan terület, mivel soha nem volt olyan komoly presztízse, 
mint a színháznak vagy a zenének.

H. T.: 2016 decemberében a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban nyílt egy izgalmas kiállítás a 
budapesti revük világáról, amit Molnár Dániel színháztör-
ténész rendezett.2 Számos fontos anyagot adtunk kölcsön a 
tárlathoz, egy olyan terület emlékeit, amely korábban nem 
volt a Táncarchívum fókuszában. Gara Márk tánctörténész 
még a kiállítás munkálatainak megkezdése előtt talált a Va-
terán egy nagyon érdekes gyűjteményt, a Palais de Danse3 
rajongói albumát, fotókkal, lapkivágatokkal, műsorfüze-
tekkel. Jó érzékkel lecsapott rá, és nekünk ajándékozta.  
A frissen előkerült album anyaga e kiállításon bőséges teret 
kapott, s azóta is egyik legnépszerűbb tételünk.

2 Az ismeretlen görl – Huncutságok a pesti éjszakában
3 A II. világháború előtt a mai Újszínház épületében működött a revüszín-

ház.
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– Jól tudom, hogy az alternatív, amatőr, független előadá-
sokat – mikor hogy hívták – a kezdetektől gyűjti az archívum?

F. L.: Persze. Ebből volt is konfliktus, mikor ide került a 
gyűjtemény. Hogy például az Artus Tánc- és Ugrószínház az 
nem profi színház, nem tartozik a gyűjtőkörbe. Mi meg azt 
mondtuk, hogy az lehet, de akkor független táncegyüttes, 
és mi gyűjtöttük a róluk szóló dokumentumokat. Nálunk 
sokkal előbb került a gyűjteménybe az összes szórólap, pla-
kát, sajtóvisszhang a független előadásokról, társulatokról, 
projekteseményekről, mint a színházi részben, ahol később 
érzékelték a nyolcvanas éveknek azt az átmenetét, ahogyan 
a vezető amatőrökből vezető alternatívok lettek.

SZ. E.: Az amatőrök megítélésével kapcsolatban fontos 
példa a néptánc területe, ahol egy csomó újítás az amatőr 
néptáncmozgalomban történt. Ugyanakkor mégis meg kel-
lett húzni egy határt, az amatőr együttesek gyűjtését egy idő 
után szükségessé vált limitálni, mert zsákszámra álltak az 
újságkivágatok, és már nem tudtuk hová tenni őket.

F. L.: A száz amatőr együttesből neked tudnod kellett, 
hogy melyik az a négy vagy tíz, amelyiknek gyűjtöd a do-
kumentumait, mert az ő tevékenységük művészileg kiemel-
kedő. Az összes többi az amatőrök intézményeihez, a Nép-
művelési, majd a Közművelődési Intézethez tartozott, ahol 
a klasszikus amatőr mozgalom dokumentumait gyűjtötték.

– A szakmai dilemmákon kívül vannak-e etikai dilem-
mák ebben a munkában?

SZ. E.: Például amikor az ember szeretné megszerezni 
az archívumnak egy elhunyt művész hagyatékát, de nem 
akarja rögtön letámadni és telefonokkal zaklatni a hozzá-
tartozót. A mai napig nincs itt Havas Ferenc hagyatéka. 
Amikor szegény Feri meghalt, remegő ajkakkal hívtam a 
feleségét, aki mondta, hogy igen, de előtte szeretne a fér-
jéről egy könyvet íratni. Még párszor fölhívtam, nem lett 
belőle semmi. Aztán ott van Seregi László, akinek szintén 
az özvegyével beszéltem: az ő hagyatéka azóta sem került 
még az archívumba. És ezekkel az emberekkel még jó vi-
szonyban is vagyok, nem arról van szó, hogy vadidegenként 
bejelentkezem.

F. L.: Nehéz azt a pillanatot megtalálni, hogy ne tűnj 
mohónak.

H. T.: Én ilyenkor azt kommunikálom, hogy a Táncar-
chívum mint sok évtizedes múltra visszatekintő, nemzetkö-
zi szinten is ismert intézmény az „örökkévalóság bejárata”. 
Egy-egy eltávozott alkotó anyagának megszerzése és elhe-
lyezése itt kegyeleti gesztus, szolgálat, szakmai kötelesség. 
Az illető hagyatéka egy kivételesen gazdag gyűjtemény 
részévé válik, s hozzáférhető lesz az elkövetkező korok ér-
deklődői, kutatói számára. Egy magánlakás fiókjának mé-
lye hosszú távon ennek nem lehet alternatívája. Mindez 
olyanok esetében érvényes, akik gyászoló hozzátartozókat 
hagytak maguk után: a rokonok érzelmei sérthetetlenek. 
Komoly etikai dilemma és szakmai felelősség merülhet fel, 
ha valaki leszármazottak nélkül hal meg. Az ő hagyatéka-
ik gyakran veszélyeztetettnek minősülnek: nincsenek, akik 
őriznék, gondoznák, s félő, hogy elkallódnak. Etikai dilem-
mát hozhat, mikor egy ilyen, válogatatlan hagyaték érkezik 
hozzánk. Ilyenkor nekünk kell eldöntenünk, hogy mi őr-
zendő meg, mi tárható a nyilvánosság elé egy lezárult élet 
gazdátlanná vált dokumentumaiból.

F. L.: Én Györgyfalvay Katalin kapcsán kerültem kényes 
helyzetbe. Amikor a Népszínházból elég drámai hirtelen-
séggel el kellett jönnie, akkor mindent fel akart égetni maga 
mögött. Azt kérte, az Archívumban lévő minden népszín-
házas videofelvételt töröljek le, mert azt akarja, hogy a mű-
vei megsemmisüljenek. Lelkileg talán közel állt az öngyil-
kossághoz, mert úgy érezte, számára összeomlott a világ. 
Ilyenkor mit csinálsz? Letörlöd? Vagy becsapod őt, hogy 
mentsd a művészi értéket? Végül odáig jutottunk az egyez-
kedésben, hogy írásban is rögzítettük: beleegyezik, hogy az 
Archívum zárolt képi anyagként megőrzi az életművét do-
kumentáló videofelvételeket. Ehhez meg kellett győzni őt 
arról, hogy vegye valahogy tudomásul, hogy ez úgy az övé, 
hogy mégiscsak egy társulat repertoárjáról, egy művészkö-
zösség munkájáról van szó.

– És mi történik az ilyen anyagokkal?
SZ. E.: Utána volt benn nálam, megenyhült, visszavonta.
– Milyen különösen érdekes, értékes anyag megtalálására 

emlékeztek? Mitől értékes valami?
H. T.: Mondok egy frisset és érzelmeset: rúzsfoltos szal-

véta szerelmes sorokkal nyolcvan évvel ezelőttről. A legen-
dás Utassy Gizi táncmester és testvérei egy penészes pincé-
ből az utolsó pillanatban megmenekült anyagában találtuk 
a napokban.

SZ. E.: Az idő mindenképpen érték. Egy 1860-as plakát 
értékesebb, mint egy 1986-os, mert ritkaság.

H. T.: Egy 1986-os plakát is lehet érték, ha tudod, a le-
gendás körömolló–Technokol Rapid kombinációval készült 
kettő példányban, és mondjuk a magyar kortárs tánc mér-
földkövének számító előadást hirdette. Nekünk van sok 
ilyen darabunk: nem nyomtatvány, hanem félig nyomtat-
vány, félig grafika. Az is növelheti egy emlék jelentőségét, 
ha túlmutat műfaji önmagán. Izgalmas például, amikor egy 
zene- vagy éppen építészettörténész fedez fel nálunk valami 
elképesztőt.

– Mire gondolsz?
H. T.: Molnár Farkas modernista építész munkásságát 

dolgozta fel nagyszerű könyvében Ferkai András építészet-
történész, aki kutatásai során jutott el hozzánk. Tőle tudtam 
meg, hogy Molnár pályájának első megvalósult épülete a 
Szentpál Táncstúdió otthona volt, s évtizedekkel ezelőtt meg-
semmisült. Úgy jött ide, hogy mi vagyunk talán az utolsó re-
ménye, hátha itt talál róla bármilyen képi ábrázolást. Szentpál 
Olga itt őrzött hatalmas hagyatékát csak pár évvel később dol-
gozta fel Fuchs Lívia. Ferkai hosszas kutatás árán a szinte öm-
lesztett anyagban egy fotóval illusztrált prospektust talált az 
épület külső és belső képével. Amióta tudjuk, hogy nézett ki 
az épület, a belsejéről számos további képet azonosítottunk.

F. L.: Ez a példa is azt mutatja, hogy egy gyűjtemény-
vezető nem dönthet a dokumentumok értékéről. A kutatás 
dönti el, hogy mi mennyire értékes. Szerintem egyébként 
pont a táncművészet efemersége miatt minden nyom érték, 
mert maga az előadás – a későbbi kutatások tárgya – elvész.

– Mennyit érnek a hagyatékok? Tud a Táncarchívum vá-
sárolni is?

SZ. E.: Vettünk már hagyatékot, de kizárólag pályázati 
forrásból.

H. T.: Közel száz kisebb-nagyobb hagyaték került hoz-
zánk az elmúlt évtizedekben. Az ember néha kesereg, ami-
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kor egy-egy árverési oldalon, katalógusban vagyonokért lát 
neves művészek készítette táncfotókat. Ilyen helyzetekben 
nekünk ritkán van mozgásterünk. Szerény összegeket tu-
dunk vásárlásra fordítani, s valóban, nagyon ritkán, pályá-
zatok segítségével van módunk venni egy-egy jelentősebb 
anyagot.

F. L.: Jó példa a pénztelenség problémájára a Dienes-ha-
gyaték sorsa. Gedeon halála után a felesége, Maya, azt az 
elképesztő anyagot, ami nem csak Vali néni, hanem Gee 
munkásságára is vonatkozott, megpróbálta eladni.4 Nem tu-
dom szebben mondani, házalt vele, de senki nem tudta azt 
az összeget kifizetni, amit ő akart. Határozottan emlékszem, 
hogy Angelus Ivánnak is elküldött egy könyvtári jegyzé-
ket, az anyagért másfél milliót kért 2006-ban, ami rengeteg 
pénznek számított. Nyilván az lett volna a jó, ha az egész 
gyűjtemény egyben marad, de ezt valószínűleg egyetlen 
közintézmény sem engedhette meg magának. Ezért végül 
részletekben eladogatta, így ma a Szabó Ervin Könyvtártól 
az OSZK-ig, a Táncarchívumtól a Mozdulatművészeti Gyűj-
teményig mindenütt van egy-egy szelete a két Dienes-ha-
gyatéknak.

H. T.: A közelmúltban egy héten belül tragikusan hirte-
len meghalt két olyan szakember, két barátunk, akiknek ha-
talmas táncgyűjteményük volt. A balettomán Hézső István 
Amszterdamban élt: otthonát, egy bérlakást szoros határ-
idővel kellett kiüríteni. Fenyves Márk, aki több más tisztsége 
mellett a Mozdulatművészeti Gyűjteményt vezette, mind-
össze negyvenöt évesen halt meg. Két kivételes táncgyűjte-
mény létrehozóját vesztettük el gyors egymásutánban.

– A Hézső-hagyatéknak mi a sorsa?
F. L.: Az volt a végső kívánsága, hogy a gyűjtemény 

nagyobb része kerüljön a Táncművészeti Egyetemhez, a 
másik része a Táncarchívumba, és jöjjön létre mindezért 
cserébe egy olyan alapítvány, amelyik támogatja a balett-
szakirodalom magyar nyelvű kiadását. Nyilván ez méltó 
emléke lenne az ő szakmai érdeklődésének. De hogy erre 
lesz-e pénz valaha...

– Mennyire megbízhatóak a dokumentumok? Mihez kezd 
az archiváló az ellentmondásokkal, a hiányzó vagy téves in-
formációkkal? Nagyon gyakori például a szórólapokról, pla-
kátokról hiányzó évszám, amit más forrásból viszont ismer-
hetünk.

F. L.: Ha föl tudod oldani az ellentmondást, kiegészíteni 
a helyes és pontos információval – persze jelezve, hogy ki 
tette a kiegészítést –, az a kutatót segíti, hogy ne kelljen a 
nulláról kezdenie. Régen imádtak a táncosok sajtóanyago-
kat albumba ragasztani, de többnyire nincs ott, hogy me-
lyik újságból, melyik évből való a cikk, úgyhogy a tipográfia 
vagy a szövegkörnyezet alapján lehet csak beazonosítani a 
forrásokat. Viszont Tiszay Andor hagyatéka például azért 
is fantasztikus, mert nemcsak elrakta az összes színlapot 
azokról az előadásokról, amelyeket látott, hanem szeren-
csére minden eltérést feljegyzett rájuk. Például hogy Mary 
Wigman melyik nap lépett fel Pesten, azt az ő színlapgyűj-
teményéből pontosan lehet tudni, ugyanis ő jelzi, hogy el-
maradt az első előadás. Ha máshonnan kerül a kezedbe az 
estek szórólapja, ez nem derül ki.

4 Vali néni Dienes Valéria, Gee (ejtsd: Dzsí) Dienes Gedeon.

– Tudnak-e megtalált anyagok nagy fordulatot okozni? 
Vannak-e paradigmaváltó fölfedezések?

F. L.: Nem emlékszem, hogy valami alapvető új tudással 
találkoztam volna. Viszont a szakmai, társadalmi, politikai 
vagy éppen személyes háttérről, kontextusról nagyon sok 
minden világossá válik, ami egyébként e dokumentumok 
nélkül nem derülne ki.

H. T.: Egy tervezett, egyelőre halasztott kiállítás kapcsán 
hónapok óta dolgozunk Róna Viktor gazdag hagyatékával. 
Elképesztő dolgokat tett el, például a budapesti „dollárbolt-
ban” történt vásárlásai számláinak gyűjteményét a hatvanas 
évekből: ezekből látod, hogy egy akkor Nyugatra kijutott, 
sztár státuszú művész a hazahozott valutáját mire költöt-
te. Ez kor- és társadalomtörténeti dokumentum. Akárcsak 
Róna megőrzött káderlapja, a hozzá intézett rajongói leve-
lek százai, utazási emlékei, amelyek amúgy nem szigorúan 
vett szakmai emlékek, ám roppant izgalmasak.

– A kiállításokkal milyen közönséget tudtok elérni? 
SZ. E.: Nekem a kiállítások elkészítése mindig hatalmas 

élményt jelentett, és ahhoz képest a visszhang mindig csa-
lódást okozott. A Bartók-emlékévben (2006) a Bartók és a 
tánc című kiállítás sokkal szélesebb közönséget vonzott, ez 
természetes. De mondjuk egy Lakatos Gabriella-, egy Imre 
Zoltán- vagy egy Harangozó Gyula-tárlat felé már nem mu-
tatkozott akkora érdeklődés. A Bajor Gizi Múzeumot ilyen 
szempontból nem tartottam jó helyszínnek.

F. L.: Ehhez két dolog biztos hozzájárul. Egyrészt hogy 
maga a művészeti ág presztízse milyen, hányan és kik ér-
deklődnek egy tánc tárgyú kiállítás iránt. Másrészt egész 
egyszerűen az anyagi lehetőségek majdnem a nullával 
egyenlők. Hiába találsz ki valami korszerű és nyilván drá-
gább installálást, megvalósítani szinte lehetetlen, így marad 
a hagyományos megoldás, falon a kép, és alatta a felirat.

– Ti privátban is gyűjtötök?
H. T.: Én sokáig gyűjtöttem, de nem a klasszikus értelem-

ben, mert a birtoklás egyáltalán nem izgat. A napi szakmai 
munkámat segítendő raktam el mindent, ami hasznos lehet. 
Ezt mára befejeztem: nem lehet egyszerre két gyűjteményt 
fejleszteni. Viszont elég jó szakkönyvtáram van otthon.

SZ. E.: Én nem vagyok gyűjtő. De van Béjart-tól egy de-
dikált kötetem. A Vígszínház színpadán írattam vele alá.

– Lívia, neked otthon van egy saját archívumod?
F. L.: Valamennyi van, de már a szakkönyveim is alig 

férnek el a lakásban.
– Te is elrakod a szórólapokat, jegyeket?
F. L.: Néha. Megvan például az a belépőm, amit 1978-

ban Párizsban, a Béjart együttes fellépésén még Gombár 
Judit adott nekem, hogy be tudjak menni hátul. Ez Markó 
Iván belépője volt. Ilyeneket elrakok. Meg veszek is a bol-
hapiacokon és antikváriumokban régi fényképeket, képes-
lapokat, albumokat, folyóiratokat.

SZ. E.: Most már kezdi meggondolni. Mert kire hagyja 
majd?

– Tudod, kire hagyod? Van végrendeleted? Lehet ilyet kér-
dezni?

F. L.: Lehet. Nincs.
– Nem hagynád az archívumra?
F. L.: Nem tudom, mi lesz pillanatokon belül az archí-

vummal.
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TÖrÖK ÁKOS

EMBERPANOPTIKUM
A Woyzeck Hegymegi Máté rendezésében – Szkéné Színház

Többhangú kritika Antal Klaudia és Dézsi Fruzsina kommentárjával

Hegymegi Máté rendezése olyan, mintha lenne Büchnernek 
egy Woyzeck című drámája, amelybe a rendező erőteljes gesz-
tusként beillesztene egy, a vásári kikiáltó szájába adott szöveg-
montázst, hogy így tartsa távol tőlünk az előadást. Miközben 
ennek épp az ellenkezője igaz: Büchnernek nem maradt fenn 
Woyzeck című darabja, viszont a Kikáltó (vagy Bolond, akinek 
viszont minden egyes sorát ő jegyzi) magával ragadja olvasó-
ját. Szemben az előadással. Georg Büchner legnagyobb hatású 
drámája ugyanis egy, az olvashatatlanság határán lévő kézirat-
ból ismert, amelyben három szövegváltozat szerepel egymás 
után, és ember legyen a talpán, aki ebből egységes művet 
tud kihámozni. A szöveg tényleges roncsoltsága mellett ezt 
expresszív hangvétele is megnehezíti. Olyan emberek persze 
akadtak, akik újra meg újra kísérletet tettek az összeolvasásra. 
Ezért is létezik ma egy Woyzeck című darab, amelyről vélhető-
en soha nem derül ki, mi a viszonya a szerző által az 1800-as 
évek első harmadában megírt művel.

Hegymegi Máté Thurzó Gábor 1967-es fordítására enged-
te rá az őt alkotóként jellemző erőteljesen jelelő fizikalitást, 

és rántotta össze az egybeszerkesztések után is zabolátlan 
szöveget. Mindezt „megbolondította” Peer Krisztián vers- és 
dalszövegeivel és Daniel Schmolling szintén Peer által írt val-
lomásával. Schmolling volt az egyik elkövetője annak a két 
korabeli gyilkosságnak, amelyek Büchner számára muníciót 
szolgáltattak a Woyzeck megírásához. Hegymegi rendezésé-
ben a zabola azonban ezekkel együtt is, sőt ezek miatt talán 
még inkább zabola marad. A rendező jól érezhetően gondolt 
valamit a darabról (ami persze minden jó rendezőnél alap), 
kérdés, hogy ez a gondolata hozzáad a szöveghez, vagy in-
kább elvesz belőle. Az a tisztességes, ha már itt elmondom, 
nem tudom a választ.

Antal Klaudia: Véleményem szerint Hegyme-
gi Máté igenis kemény kézzel fogja azt a bizonyos 
gyeplőt: átgondolt és jól felépített egységet alkot a 
Woyzeck-változatok összeolvasásából. A jelenetek 
dramaturgiai sorrendje olyan rendezői koncepciót 
sejtet, mely szerint nem a féltékenységből elkövetett 
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gyilkosság adja az előadás központi magját – hiszen 
a gyilkosság elveszti katartikus jelentőségét, mikor 
az első jelenetben groteszk módon kerül ábrázolás-
ra –, hanem a megnyomorított kisember segélykiál-
tása; annak a fiatalembernek a kiútkeresése, akin a 
társadalom embertelen kísérletet folytat. Az a tár-
sadalom, melyet a színpadon az idősebb generáció 
tagjai, a Doktor és a Kapitány képviselnek. Határo-
zott darabértelmezés olvasható ki az említett szö-
vegváltozatok elemeinek variálásából is: a központi 
téma aláhúzásaként értelmezhető a Kikiáltó szere-
peltetése (I. változat), és az, hogy a kés nem a bosszú 
tárgyaként (II.) vagy egy saját akaratból megvásá-
rolt gyilkos eszközként (III.), hanem egy újra és újra 
feltűnő fegyverként jelenik meg, mely Damoklész 
kardjaként lebeg a szereplők felett. Ebből a szem-
pontból válik indokolttá számomra a Schmolling-
vallomás betoldása is, mely a gyilkosságot elkerül-
hetetlen cselekvésként írja le. Marie csábítása pedig 
a harmadik változat forgatókönyve szerint zajlik: a 
lány olyan kétes nőszeméllyé válik, amilyennek a 
társadalom gondolja.

Dézsi Fruzsina: Különös, hogy bár Garai Judit gon-
dosan elvégezte a rárótt, kevésbé hálás szövegmun-
kát, az előadás egésze végeredményben jól álcázott 
dramaturgiai megalkuvás, méghozzá a „mindent 
a szemnek” jegyében. Egészen úgy tetszik ugyanis, 
mintha Hegymegi Máté színházi eszköztárának ösz-
szes apró kellékét mozgósítani igyekezett volna – te-
gyük hozzá: sikerrel, hiszen valóban ritkán látni eny-
nyire egységes, egyszerre nyers és lírai képekkel ope-
ráló rendezést. Ám éppen a szándékról nem tudunk 
meg semmit: vagyis arról, hogy a hazai Woyzeck-
kultusz miért bővült egy újabb bemutatóval éppen 
most, éppen így. A pszichologizálás csupán látszóla-
gos, a filozófiai érzékenység jórészt a látványvilágra és 
a testre redukálódik, ám ez az esztétizált valóság in-
kább mechanikus, semmint érzék- vagy értelemköz-
pontú. Ez a fajta dermedt ridegség pedig nemhogy 
lehetetlenné teszi, de szinte megköveteli a passzív 
nézői hozzáállást, ami ismételten megkérdőjelezi az 
esetleges progresszív törekvéseket.

Az ismert történet végtelenül egyszerű: a folyamatos vegzá-
lásnak és semmibevételnek kitett, megcsalt kisember végül 
megöli gyermeke anyját. Az előadás első pillanatában a szín-
pad alól előbukkanó Kikiáltó mutatványként, egyfajta freak 
show-ként lengeti be a majomból lett katona, az emberállat 
történetét. Mindaz tehát, ami ezután következik, zárójelbe 
kerül, színház lesz a színházban, pontosabban színház a 
színházon túl. Egy mozgó, világvégi panoptikum, amelyben 
a címszereplő cél és értelem nélkül rohangál.

Ezt a világvégi, világon túli hangulatot elsősorban a fe-
keteségben szürkéllő, halványan és időlegesen megvilágított 
játéktér (fénytervező: Payer Ferenc) és Fekete Anna díszle-
tei keltik. Egy kötélből font, földből kiemelt fa áll középen 
néhány jól ismert és elhasznált hétköznapi eszköz között, 
amelyeket a szereplők mozgatnak körbe-körbe, csikorgatva 
és nyekergetve a fa körül. Mintha egy réges-régen lelakott 

Paradicsomot látnánk színtelen alakokkal, egy üres, meg-
dermedt, színek nélküli világot (jelmeztervező: Kálmán Esz-
ter), amelyet sem természeti, sem természetfeletti erő nem 
képes megmozdítani.

A. K.: A látvány domináns elemeit számomra a 
groteszk módon forgásra képtelen körszínpad és a 
mélyfekete tó jelentik. A jelenetváltásokat látszólag 
a körszínpad forgása, valójában a színészek dísz-
letmozgatása eredményezi, ami párhuzamot mutat 
Woyzeck küzdelmeivel a valóság és a látszat meg-
különböztetésével. A másik központi elem a víz, 
pontosabban annak hiánya: Hegymegi Máté mintha 
folytatná a korábbi, ugyancsak a Szkénében bemuta-
tott Kohlhaas rendezésében megkezdett gondolatát 
a hatalom, a társadalom és az egyén hármasáról. A 
Kohlhaas látványvilágát a víz uralta: a Nagy Zsolt 
által alakított Kohlhaas az igazság harcosaként fel 
akarja gyújtani az egész világot, lázadását azonban 
a környezete – a víz – elmossa. A Woyzeckben a víz 
már nincs fizikailag jelen, csupán fekete lyukak ké-
pében jelenik meg: a víz, mely kioltja az emberben 
a tüzet, a harci erőt, megfeketedett a bűnöktől; foj-
togatóan száraz, láthatóan – a középen felakasztott 
kiszáradt fából ítélve – minden élőlényt megmérgez. 
Nem meglepő tehát, hogy ez a tó válik a gyilkosság 
helyszínévé is.

D. F.: Fekete Anna tökéletesen megfestette a vidé-
ket, amelyet magára hagyott az Isten: a színpad-
kép centrumában álló axis mundi már önmagában 
is olyan erőteljes, árnyalt és rendkívül asszociatív 
szimbólum, amelybe tíz körömmel kapaszkodhat – 
és kapaszkodik is – a rendezés. Ezen persze nincs 
miért csodálkoznunk, hiszen az egész univerzumot 
magában rejtő világfa szinte minden ősi mitológia 
alappillére, így a jól eltalált képzettársítás kiaknáz-
hatatlan lehetőségáradattal kínálja az alkotókat. 
Emellett pedig nem utolsósorban biztosítja az ér-
telmezési keretet is: a kötelekből font gyökerek a 
semmibe meredeznek, nincs talaj, amely táplálhat-
ná őket – az összeköttetés föld és ég között örökre 
elveszett. Ekképpen a színészek a halál biztos ígére-
te körül forgolódnak, pontosabban a díszletelemek 
mozgatásával ők maguk teremtik meg a forgószín-
pad illúzióját, miközben az utolsó percig irányítják 
tekintetünket. Nincs szabad akarat.

A panoptikum tagjai (Marie kivételével) egy tömbből faragott 
alakok, a kifejezetten jó színészi játékok azonban élő bábok-
ká teszik őket. A Kapitány Terhes Sándor, aki egy félelmeit és 
ürességét hangerővel és fölényeskedéssel uralni igyekvő viasz-
bábot formáz, amiben kiváló partnere Csoma Judit dermesz-
tően racionális Orvosa. A folyamatosan fortyogó és üresben 
zakatoló Woyzeck kettejük embertelen, jéghideg moráljába 
szalad bele újra meg újra. Mindenkinek igaza van, de ezen a 
világ(vége)kiállításon ez nem számít. Nagypál Gábor is kitű-
nően beszéli ezt az élőhalott nyelvet, Tamburmajorként a leg-
vitálisabb babát kelti éltre és élettelenségre.

A legnehezebb feladatot Tóth Zsófia (Marie) kapja, aki-
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nek harmadéves színműs hallgatóként nem pusztán ezt a 
nyelvet kell jól beszélnie, de a szerepe ezen belül több nyelv-
járást is ráró: szinte jelenetről jelenetre más és más arcát mu-
tatja meg ennek a megmutatkozni képtelen gyereklánynak. 
Ezek közül kifejezetten erőteljes, amikor Mária Magdolna 
újszövetségi történetét mondja el fohászként, ahogy a Major 
Erikkel (Woyzeck) közös játékokban is pontosan rátalál egy 
kapcsolódni akaró, ám nem tudó lány eleven viaszbábjára. 
Más jeleneteknél – és főként a Nagypál Gáborral közös csá-
bító-elcsábuló játék során – azonban élő és plasztikus báb 
helyett gyakran pusztán maszatos fényképeket kapunk tőle 
egy sokrétű és kiismerhetetlen lélekről. Mindehhez ne felejt-
sük el hozzávenni, hogy harmadévesként talán még vizsga-
előadáson sem állt nézők előtt színpadon.

D. F.: Tóth Zsófia alakításának legnagyobb erénye, 
hogy nincs benne semmiféle közönségesség: megka-
póan szép nő képét vetíti elénk, akiben éppen annyi 
a gyermekség, mint az érett szexualitás, így nyílt ero-
tika helyett váratlanul finom gesztusokkal dolgozik. 
Erkölcsi eltévelyedése valójában nem is romlottság-
ból fakad, hanem mert tisztán látja: teste az egyetlen 
eszköz, amivel lázadni tud sorsa ellen. Más esetben 
talán a giccsel kacérkodó megoldás lett volna Marie 
karakterére ráolvasni a Szűz Máriához kapcsolódó 
asszociációkat, ám az előadás gesztusrendszere kivá-

lóan legitimálja mind a biblikus, mind a mitologikus 
jegyeket, Tóth Zsófia pedig gond nélkül beilleszti fi-
guráját ebbe a motivikus hálóba.

Horkay Barnabás egy, már az eredeti szövegben is eldönthe-
tetlen figurát alakít. Andrese egy mozgásos vitalitása mellett 
is szinte teljesen élettelen és már-már imbecil baba, aki ba-
rátjaként vagy éppen önmaga lecsendesültebb énjeként pró-
bálja nyugtatni Woyzecket. A panoptikum őre, Kikiáltója és 
Bolondja majdnem ott áll, ahol mi, nézők. Bánki Gergely fi-
noman játszik a helyzet kívánta hatáskeltő műviség és a játé-
kos kikacsintás között. Eldönthetetlen, hogy mit tud, és mit 
érez, ahogy mi magunk sem tudjuk eldönteni, mit tudunk 
és érzünk. Noha ezért nem is tudhatunk vele menni, de a 
lényeget mégis tőle, vele együtt tudjuk.

A. K.: Bánki Gergely Kikiáltóként kettős szerepben 
tűnik fel: egyrészt ő a mindenkori színházcsináló, aki 
cirkuszi porondmesterként rángatja ide-oda idomí-
tott lényeit; aki folyamatos kísérleteket hajt végre em-
bertársain. Az összes szereplőnek megvan a saját élet-
tere, melyet egy-egy díszletelem jelöl: ablakkeret, kád, 
várótermi székek, üvegbura, – leszámítva Woyzecket 
és a Kikiáltót. Egyikőjük sem rendelkezik egy konk-
rétan meghatározott hellyel az ábrázolt világban, 
teljes kiszolgáltatottságban léteznek. S kit nem véd 

Major Erik. Fotók: Mészáros Csaba
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meg még semmilyen fal? A nézőt. Hegymegi Máté 
el kívánja törölni azt a bizonyos negyedik falat, a Ki-
kiáltó a közönséghez címezi beszédét, ahogy Tóth 
Zsófia is teljes nézőtéri fényben, közvetlenül osztja 
meg velünk Schmolling vallomását. Az ábrázolt világ 
a mi világunk, mi is része vagyunk egy kísérletnek. 
Másrészt a Kikiáltó a mindenkori Woyzeckként is ér-
telmezhetővé válik: Woyzeck az egyetlen a szereplők 
közül, aki hallja beszédét, a Kikiáltó súgja meg neki, 
hová rejtse a kést, s a végső képben is ő az, aki helyet 
cserél a gyilkosságot elkövető férfival. Az utolsó jele-
netben a Kikiáltó némán jobbra s balra tekint, mint-
ha keresné a soron következő Woyzecket.

Woyzeck az egyetlen eleven testlélek az előadásban. Ma-
jor Erik folyamatos érzelmi és tónusos izzásban tartja ezt 
az egyszerűsége mellett is gondolkodni igyekvő alakot, aki 
egyre jobban felfeszül a róla szóló, számára feldolgozhatat-
lan kiállításra. A szintén harmadéves színészhallgató jól old-
ja meg ezt a kitett, ám „klasszikusabb” színészi eszközökkel 
is teljesíthető feladatot. Nem feltétlenül hibája, meglehet, 
inkább erénye, hogy néhány nappal a bemutató után ő az 
egyetlen, akire nem emlékszünk jól az előadásból. Major 
Erik ebben az előadásban ugyanis mintha minket vinne be 
Woyzeckként ebbe a panoptikumba. Nem őt látjuk, hanem 
belőle nézünk szét. És itt kezdődnek a problémák. Ugyanis 
vele sem tudunk menni.

Amikor szemben az élete javát ledarált figurákkal 
Woyzeck itt huszonévesként jelenik meg, és huszonévesként 
szembesül a körülötte lévő világ élettelen értelmetlenségével, 
amely összeegyeztethetetlen a benne lévő lenni akarással, az 
előadás óhatatlanul is generációs jelenséggé válik. Ami na-
gyon is életszerű: a felnőttek világába éppen belépni készü-
lő fiatalokat talán valóban ez a látvány fogadja. Csakhogy a 
szöveg több ponton is leveti magáról a fiatalságot, elsősor-
ban ott, ahol Woyzeck pontosan érti saját kisember voltát. 
Nem véletlen, hogy ezek a szövegrészek teljesen valószerűt-
lenül hangzanak Major Erik szájából. Legyünk fiatalok vagy 
idősebbek, senki nem tud elképzelni egy olyan huszonévest, 
aki belátná a jelentéktelenségét, legyen bármennyire is me-
lankolikus alkat. Ráadásul Major Erik Woyzeckje nem is az.

A. K.: A fiatalok gúzsba kötve jelennek meg, Marie kö-
télből font fűzőt visel, Andres és Woyzeck hátán kötél 
feszül. Marie és Andres beletörődtek helyzetükbe, Ma-
rie azonosul a társadalom által rárótt képpel, Andres 
pedig pálinkával múlatja az időt. Nyugodtak, mert 
elfogadták sorsukat. Woyzeck azonban nem, meg-

próbál ebből az őrült világból kiutat keresni, még ha – 
Kohlhaashoz hasonlóan – nem is a megfelelő módszert 
választja. Az előadás végén azonban a kötél fogságából 
egyedül Woyzeck szabadul – ez azért jelentéssel bír.

D. F.: Számomra éppen Major Erik jelenléte volt a 
legmeghatározóbb. Ilyen szelídséggel Woyzecket ját-
szani aligha tudott volna más: szófogadó, tiszta és 
galamblelkű alakot formáz, méghozzá megkapóan 
egyszerű eszközökkel. A szerénység ellenére – vagy 
éppen ennek okán – mégis az ő expresszív energiái-
val töltődik fel az előadás. A két fiatal színész árnyalt 
játékában az egyetlen fájó pont, hogy önhibájukon 
kívül nem tudták beteljesíteni a rendezői szándékot: 
hiába látunk egy végérvényesen magára hagyott ge-
nerációt, az ebből fakadó társadalmi feszültség már 
nem képes a felszínre törni. Így pedig kevéssé válik 
jelentőssé a szereposztással egyébiránt igencsak hatá-
rozottan kijelölt értelmezési út: a gondolatiság tapint-
ható, a reflexió azonban elmarad.

Nem lehet olyan pontot találni az előadásban, ahol érzelmi-
leg és intellektuálisan, vagyis zsigerileg kapcsolódni lehet a 
színpadi történésekhez. A Kikiáltó eltávolító megjelenései és 
a panoptikumjelleg ezt éppen úgy nem engedi meg, mint az 
előadás jó értelemben karcos, helyenként megejtő, máshol 
brutális poézise. A gyilkosság jeleneténél többször is fájdal-
masan összerándul a nők alhasa, és a képsor a férfiak számá-
ra is kényelmetlen kérdéseket tehet fel saját szexualitásukkal 
kapcsolatban, vagy éppen általában a szexusról és az életről.

Hegymegi Máté rendezése érzékeny pontokon karcol meg 
minket, de hosszabb távú károsodást nem okoz, és így felépü-
lést sem nyújt. Az előadás nem enged minket fájdalmasan 
elmerülni egy tönkremenetel-történetben, és felemelkedni 
onnan. A rendező nem akarja megfejteni a darabot, helyet-
te egy nagy ívű, érzékletes feladványt szerkeszt a világunk-
ról. Az előadás által felvetett, vagy éppen az arra vonatkozó 
kérdések izgalmas intellektuális kalandot kínálnak: miért ölte 
meg Woyzeck a lányt, megtörtént-e mindez, mi közöm van 
Woyzeckhez, és mi a panoptikum figuráihoz, egyáltalán mit 
láttunk? Ezek megválaszolásához azonban hiányzik belőle az 
az elemi erő, amely a rendező Kohlhaasában és Peer Gyntjében 
egyaránt benne volt. Azoknál nem lehetett kitérni a kérdések 
elől, most viszont igen. És ha engedik, mi ki is térünk.

D. F.: A legnagyobb kérdés talán éppen az, hogy va-
jon hova is jut el az előadás? A túlságosan általános 
válaszokon túl – mint például a totális kiüresedés, a 
társadalmi szerkezet végletes megbomlása, az önma-
gunktól való elidegenedés – ugyanis radikális újraér-
telmezést nem kapunk. A tartalmat maga alá temeti 
a forma, így hiába az olajozottan működő színpadi 
gépezet, amely által pontos, kimódolt ritmusban re-
cseg-ropog a világ, elmarad a reveláció, a helyére pe-
dig befészkeli magát a lemeztelenített, szikár látomás 
vitathatatlan szépsége.

Török Ákos az előadást szeptember 22-én, An-
tal Klaudia és Dézsi Fruzsina pedig szeptember 
23-án látta.

Mi? Georg Büchner: Woyzeck
Hol? Szkéné Színház
Kik? Major Erik, Tóth Zsófia, Bánki Gergely, Terhes 
Sándor, Csoma Judit, Nagypál Gábor, Horkay Barna-
bás / Fordítás: Thurzó Gábor, Halasi Zoltán, ruttkay 
Zsófia / Dalszöveg, vendégszöveg: Peer Krisztián / 
Dramaturg: Garai Judit / Díszlet: Fekete Anna / Jel-
mez: Kálmán Eszter / Zene: Kákonyi Árpád / rende-
ző: Hegymegi Máté
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PETHő TIBOr

A FILOZÓFUS 
ÖNKASZTRÁCIÓJA
A vihar a Budapest Bábszínházban

A megjelenések sorrendje hierarchiát sugall: elsőként Ariel 
tűnik fel, hármas alakban, magába olvasztva Juno, Iris, Ceres 
szerepét. Élre kerülésével Szikszai Rémusz rendező talán egy 
ismert értelmezését hangsúlyozza finoman A viharnak: a légi 
szellem (hiszen lényege a földöntúli erő) eredendően hatalma-
sabb Prosperónál, közreműködése nélkül az őt Sycorax átkából 
ugyan kiszabadító, ám tudását mégiscsak tanulás útján szerző 
száműzött király nem sokra jutna. De Ariel kényszerű társa is 
Prosperónak. Kölcsönös alárendeltségben élnek, akár egy há-
zasságban, Ariel szabadulna, rendre a „válást sürgeti”. Három 
alakban való megjelenése (Blasek Gyöngyi, Pallai Mara, Spiegl 
Anna játsszák) isteni jellegét erősíti; nem elsősorban a keresz-
tény Szentháromságot, hanem a szellem, a misztika síkján ösz-
szefüggő ősi istenhármasságokat idézi.

A rendezői szándék szerint csak Ariel után figyelhetünk fel 
az egyszerre isteni, és ettől el nem választható módon színház-
irányítói, „játékmesteri” szerepben feltűnő Prosperóra. Isteni 
mivoltában nem elsősorban a gondviselés helytartója, sokkal 
inkább tényleges megszemélyesítője maga alkotta „üdvrend-
del”. Prospero ugyanakkor (mint gyakran) szerző-rendező is, 
aki az elmúlás felé közeledve utolsó, legnagyobb alkotásával 
egyúttal örökre búcsút mond a színpadnak, amely voltaképpen 
maga a sziget, ahol a varázslat működik.

Az eseménysor szinte egészen a befejezésig ebben az érte-
lemben vett pogány üdvtörténeti színház. Prospero tervezett 
bosszúja, eufemisztikusabb és alaposabb keresztény termino-
lógiával „engesztelő áldozata” működteti. A pogány „isten-
rendező” antropomorf, ennek következményeként diszharmo-
nikus jelenség, a gnózis által domesztikált ösztönös lény, aki 
szenvedélyesen készül a revánsra, szexuális vágyait pedig ne-
hezen fékezi, azokat alantas módon hatalmi eszközzé változtat-
ja (például Ariel esetében, de lánya, Miranda fenekéről is csak 
az illendőség kedvéért húzza vissza a kezét).

Az első és a második jelenet egymásba csúszik, szerkesz-
tődik. Szikszai módosított expozíciója a fenti transzcendens/
színházi kettősség aláhúzását szolgálja. Az elsőben eredetileg 
a hajózókkal és magával a viharral találkozhatunk, a második-
ban tűnik csak fel Prospero és Miranda. A Bábszínházban a 
cselekmény kezdetétől legfelül, virtuális parancsnoki hídján 
maga Prospero áll, varázsigét mormol. Ezután kezd háborog-
ni a tenger, majd jelenik meg a hajótörést követően Miranda. 
A vihar képe látványos, szuggesztív: a hang, a stroboszkópos 
fényhatásokat fokozza a hullámokat helyettesítő hatalmas, 
zörgő fekete nylonok emelkedése és esése. (Az eseményeket 

elszenvedő nápolyi és milánói udvar kétségbeesése, párbeszé-
deik csupán kísérő aláfestői – még csak nem is magyarázói 
– a vihar okozta felfordulásnak.) Ami a katasztrófa nyomán 
marad, az a szakrális jelleget erősítve leginkább hatalmas hal-
csontvázra emlékeztető sérült, pőre hajótest. Ez lesz a terepe a 
további játéknak.

A teremtett univerzum és a színház működtetésének „tör-
vényszerűségei” hasonlóképpen folynak át egymásba, mint az 
első és a második jelenet: egymásba öltve, egymás által átmos-
va, Isten ürügyén beszélve színházról, a színház ürügyén pedig 
Istenről. Prospero kétszer rántja ki a „halcsontváz” oldalába 
vájt szekrénykéből, mint valamiféle szentséget rejtő tabernáku-
lumból, magát A vihart (felismerhetően a Nádasdy-fordítást).

Hogy a prosperói, titkos könyvek ismeretéből eredő gnosz-
tikus hatalom mennyire törékeny valójában, azt a rendezés egy 
Shakespeare-nél nem szereplő (az előadásban „rendezői fasz-
ságként” aposztrofált) betoldással teszi különösen hangsúlyos-
sá. Antonio és Sebastian az eredetitől eltérve megölik Alonso 
nápolyi királyt és Gonzalót, akinek Prospero és lánya az életét 
köszönheti. Ariel passzív marad, nem aggódik amiatt, hogy „A 
gazdám tudománya bajt jelez: / (Gonzalóra) barátja veszélyben 
van. Az a dolgom, / hogy ők éljenek, s terve meg ne haljon” (Ná-
dasdy Ádám fordítása). Az életmentő fülbe éneklés elmarad, 
nyomában pedig tetszetős alternatíva sejlik fel. Hiába éri a gyil-
kos tőr a korábban segítő Gonzalót is, a bosszú kérdése részben 
megoldódik. Mindez végeredményben akár kedvére lehetne a 
varázsló-királynak, hiszen a végzet úgy teljesedik be, ahogy 
az számára a legkényelmesebb, morálisan pedig a legszeren-
csésebb: a „piszkos munkát” az egyik főbűnös, fivére, Antonio 
kérés nélkül elvégzi helyette. Az „ügy” effajta, Szikszai Rémusz 
által felvetett rövidre zárása ugyanakkor nem más valójában, 
mint Ariel ajánlata; sürgető jelzése annak, hogy a varázsló-ki-
rállyal való „életközösséget” mielőbb meg akarja szüntetni, a 
bosszút minél hamarabb véghez kívánja vinni. Prospero erő-
szakkal veszi rá, hogy a történet visszatérjen rendes kerékvá-
gásába (ekkor kapja elő igazolásul a tabernákulumból „Vilmos 
mester” művét). Így is történik: az eseményeket visszapörgetik 
a gyilkosság előtti pillanatokba, a kizökkent időt helyreállítják, 
Alonso és Gonzalo mégsem hal meg. A pogány üdvtörténeti 
rendbe csúszó, ám korrigált „hiba” nyomán viszont a Prospero 
gesztusaiban addig csupán tétova halványsággal, alig érzékel-
hetően jelen lévő könyörület, szánalom és megbocsátás gesz-
tusa egyre erősebbé válik, hogy végül (semmissé téve a pogány 
engesztelő áldozat szükségességét) győzelmet arasson.
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Calibanról Jan Kotthoz hasonlóan vélekedik a rendezés: a 
gondolkodó szerint a dráma második legfontosabb szereplője a 
„véglény”. Szikszainál ennek jeleként csupán a három kulcssze-
replőnek, Prosperónak, Arielnek és Calibannak nincs maszkja. 
Létezésük minősége ezt nem teszi szükségessé. Miként az Úrnak 
Lucifer, úgy Prosperónak a neki alárendelt, tőle függésben mű-
ködő antitézise Caliban. Ez a tény Szikszai alaposan felépített 
világában különös hangsúlyt kap, Prospero lassú, az irgalmas-
ság és vele a halál felé haladó metamorfózisa egyúttal összefügg 
Caliban erőszakos átalakításával. Szintén rendezői betoldás, 
hogy a varázsló (ahelyett, hogy kutyákkal üldöztetné két része-
ges társával, Stephanóval és Trinculóval együtt) megfosztja fér-
fiasságától Calibant, a valószínűtlenül hatalmas nemi szervet, 
mintha preparátum lenne, plexilap mögé zárja. Tette tulajdon-
képpen önkasztráció, Caliban és Prospero egyszerre szabadul a 
nemi ösztön erejétől, „nyugszik meg”. A csonkítás gyakorlatilag 
egybeesik a varázskirály mágikus hatalmának önkéntes feladá-
sával is. A vad és torz szolga karjait széttárva, a nézőtér felé fejjel 
esik át a radikális beavatkozáson, míg Prosperót a záróképben 
éppen fordítva, hagyományos, és nem fordított keresztet idéző 
testhelyzetben láthatjuk. Nyomában pedig hamarosan teljessé 
válik az irgalom. A kasztráció különös megoldása némiképp a 

dél-koreai Mokwha Repertory Company évekkel ezelőtt a gyu-
lai Shakespeare-fesztiválon vendégszerepelt előadását idézi. Oh 
Tae-suk rendezésében Calibannak eleve két feje volt, Prospero 
pedig végezetül Ariel közreműködésével kettéfűrészelte a testét. 
(Megnyugvást ebben az esetben tehát az így létrehozott ember-
pár által nyert Caliban.)

A kétfejűség egyébként Szikszai rendezésében is feltűnik az 
Alonso udvarából való urak, Adrian és Francisco (Szolár Tibor) 
megjelenésekor. Ám ennek szerepe egészen más; ez része annak 
a virtuóz és rendkívül szellemes, a mozgástól a párbeszédekig 
megnyilvánuló játékosságnak, amely az egész előadást jellemzi. 
A bírálat leginkább ennek túlzó, olykor az előadást lelassító vad-
hajtásait érheti. Ami releváns mint tréfa, humor általában, az 

sokszor felesleges habosítás a könnyedebb jelenetekben, Caliban 
lerészegedésétől az alkohol hatása alatt tervezett puccsig.

Hannus Zoltán Calibanja egyszerre nevetséges és szuggesz-
tív figura, szinte fokhagymával keveredő földszagát is érezni. 
Ács Norbert trónbitorlója a tervezett gyilkosság pillanataiban a 
legerősebb. Pallai Mara, Spiegl Anna sokoldalúan virtuóz, szé-
les regisztert megszólaltató Ariel; Blasek Gyöngyié az egyik leg-
meghatározóbb jelenet: amikor légi szellem mivoltából kilépve 
az utolsó percekben cekkerrel, zacskós tejjel a kezében (Juno 
alakjában, aki a házasság istennője) távozik a rezignált nyug-

állományú varázslótól. Titkokat hordozó, egyetlen legyintésbe 
sűrített búcsú ez; sokkal inkább özvegyé, mint elvált asszonyé.

Fodor Tamás Prosperója nagyszabású egyéniség, aki az 
olykor ellenszenves, olykor nevetséges, olykor félelmetes va-
rázsló királyból formálódik át alig észrevehető lépésekben az 
élettől búcsúzó, merengő bölccsé. Jelentős, emlékezetes alakí-
tás. Prospero egyéniségének összes oldala, ha változó mérték-
ben is, de érzékelhető minden színpadi jelenlétekor. Miranda 
fogdosásakor a kéjenc mellett már felsejlik a végsőkre készülő 
filozófus, bosszúváró pillanataiban pedig a távozó nagylelkű-
sége. Ugyanígy jelenvalónak érezzük a belső számvetés súlyos 
perceiben az (ön)ironikus visszakacsintás gesztusát. Metamor-
fózisa ezért is hiteles, belülről jövő.

Mi? William Shakespeare: A vihar
Hol? Budapest Bábszínház
Kik? Fodor Tamás, Pájer Alma Virág, Hannus Zoltán, 
Blasek Gyöngyi, Pallai Mara, Spiegl Anna, Ács Nor-
bert, Beratin Gábor, Barna Zsombor, Kemény István, 
Teszárek Csaba, Pethő Gergő, Tatai Zsolt, Szolár 
Tibor / Fordító: Nádasdy Ádám / Zene: Dinyés Dániel 
/ Díszlet: Cziegler Balázs / Jelmez: Kiss Julcsi / Bábter-
vező: Hoffer Károly / rendező: Szikszai rémusz
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BOrOS KINGA

EBBEN A VÁROSBAN
A. P. Csehov: Három nővér – Figura Stúdió Színház

Szokás errefelé kőszínházat abban mérni, hogy játszott-e 
már Csehovot – van-e hozzá izmos társulata, sok és sokféle 
tehetséges színésze, határozott kézjegyű rendezője. A Három 
nővér egy 1986-os előadásának főpróba-jegyzőkönyvében 
találkoztam először ezzel a mértékkel. Az 1948-ban alapított 
sepsiszentgyörgyi színház repertoárján akkor jelent meg az 
első Csehov, amit a helyi kultúrbizottság úgy értelmezett, kö-
zel negyven év után a kis vidéki teátrum végre felzárkózott a 
többi erdélyi társulathoz. Az elsőre akár bájosan naivnak ható 
elvárás mögött többféle ok sejthető, közülük csak egy, hogy 
Csehov comme il faut szerzőnek számított a kommunista Ro-
mániában. Interjúhelyzetben1 ütötte meg a fülem ugyanez a 
gondolat: Csehovot játszani annyi, mint megugrani egy lécet. 
Az ő darabjain tanulják ma is a színiiskolákban az (egykor kö-
telező módon és kizárólagosan) realista színjátszást, így aztán 
feltételezhető, hogy színpadi alkotónak későbbi pályája során 
már az újratalálkozás ténye a megmérettetés érzésével jár. És 
azt is mondhatnánk, az önmagát a drámaszöveg autonóm 
rendezői olvasataként definiáló színház – ami Erdély legtöbb 
repertoárszínházára, illetve az erdélyi repertoárszínházra a 
legtöbb esetben érvényes – Csehovban találja meg a maga 
ideális prima materiáját. Anton Pavlovics „mindent megírt”, 
darabjainak sokféle játékvariánsa van, így nézőként is gyakran 
kerülünk abba a helyzetbe, mint például a „Sirályok évében”, 
2015-ben, hogy a különböző színreviteleket egymáshoz képest 
látjuk, szemünkkel egymásra kopírozzuk. Amint most Gyer-
gyószentmiklóson arra várakozva, hogy elkezdődjön a Három 
nővér, a néhai Prozorov papa letakart mellszobra azonnal fel-
idézte bennem Tompa Gábor tíz évvel ezelőtti kolozsvári ren-
dezésének hasonló elemét, a játékteret uraló hatalmas szobor 
katonát. Onnan, a messzi Kolozsvárról jött Gyergyóba színhá-
zat vezetni Albu István 2016 decemberében.

A Figura Stúdió Színház az ő rendezésében játszik első 
alkalommal „nagy” Csehovot. A Medve, a Leánykérés és a 
Lakodalom közel tizenöt éve volt műsoron. Az még egy má-
sik Figura volt: ma nemcsak az igazgató új, az akkori szerep-
osztásból ketten maradtak a társulatnál. Sepsiszentgyörgy, 
Székelyudvarhely, Temesvár, Szombathely, Helsinki színházi 
életét erősítik a valamikori többiek. És Kolozsvárt, Marosvá-
sárhelyt... ahogy veszem sorra az erdélyi társulatokat, talán 
nincs is olyan, ahol ne dolgozna legalább egy Figurán képző-
dött színész. Nem könnyű megmaradni Gyergyóban. Ebben 
a városban mindenekelőtt hideg van, jó szláv éghajlat. Kilenc 
fokot mérünk szeptember elején az előadás napján, a negyedik 
felvonásra plédeket osztogatnak a nézőknek. A vonatállomás, 
ha nem is húsz versztányira, de jó messze van, senki sem tudja, 

1 Boros Kinga, „Színház, város nélkül. Beszélgetés Kolcsár Józseffel, a 
kézdivásárhelyi Városi Színház igazgatójával”, Játéktér 4, 1. sz. (2015): 
26–29.

miért. Ebben a városban – ahol a járdák állapotát kéri számon 
a kommentelni nem rest adófizető, valahányszor a Figuráról 
esik szó a helyi online sajtóban – színházat csinálni igazán lu-
xus. Minden értelemben: a járdák állapota valóban katasztro-
fális, a városfejlesztés szempillantás alatt felinna egy színház-
nyi pénzt; illetve a színházat értékelni tudó helyi közönség sem 
lóg a csilláron. Ebben a városban három nyelvet tudni igazán 
fényűzés. Nemcsak fényűzés, hanem egyszerűen haszontalan 
dolog, mint a hatodik ujj. Ebben a városban színésznek lenni 
kétféleképp lehet. Vagy egy életen át elvágyódni, vagy színház-
zá gyúrni elvágyódást és hideget,2 hinni, hogy nincs és nem is 
lehet olyan unalmas és szomorú város, melyben az okos, képzett 
ember felesleges volna. Mert önök után talán már hat olyan em-
ber lesz, mint önök, aztán tizenkettő, és így tovább, míg végül az 
ilyenfajta emberek alkotják majd a többséget.

Itt maradok vacsorára, mondja erre Mása szerepében Vaj-
da Gyöngyvér, noha pár perce még kifelé bámult a gyergyói 
művelődési ház előcsarnokának üvegajtaján, indulni akart a 
nyúlós őszi esőbe. Amire Kuligin felbukdácsol biciklijével a 
művház lépcsőjén (pazar kis bohócszám ez Moșu Norbert-
től), nője és Versinyin már meghitten beszélget egy könyvről 
a zöld nejlonba csomagolt, költözéshez előkészített kanapén. 
Versinyin, a házhoz jött Moszkva, egyértelmű alfahím itt. 
Faragó Zénó érkezésekor, mint elbűvölt csitrin, izgatott vi-
horászás lesz úrrá a nézőtéren – nem részletezem, kár lenne 
lelőni a poént (mert azért mégiscsak egylövetű puska ez az 
antré). Magabiztosan méri fel a kínálatot, mennyire megnőt-
tek, mondja, és tekintete Irina (Máthé Annamária) csípőjén, 
mellén matat. Olga (Bartha Boróka) első zavarában elbújik 
előle, az oszlop mögé húzódva majd felfalja a szemével. Nem 
lesz ebből egyhamar költözés.

Befelé haladunk az előcsarnokból, a vélt szerelem álomvi-
lágba húz: Moszkva odabent van. A B. Angi Gabriella nevét 
viselő stúdióteremben a vágyott főváros méternyi miniatűrje, 
tarka hagymakupolás házikók a bokáig érő pihehóban. Itt ese-
dezik egy kis teáért Másának a felgerjedt Versinyin, Olgának 
az asszonyt cserélni kész (!) Kuligin. Több, gazdagabb ez, mint 
frappáns utalás a brit rendőrség oktatóvideójára a tea és a köl-
csönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat megfelelteté-
séről. A vágyak rendre tilosba vagy zsákutcába futnak, a „teát” 
senkinek nem szolgálják fel. Nem marad más, mint filozofálni. 
Irina és Tuzenbach (Fodor Alain Leonard) épp úgy elbeszél 
egymás mellett, mint Versinyin és Mása, négyen mondják 
egyszerre, ki-ki a magáét – a csehovi párbeszéd kvinteszenciá-
ja ez a jelenet. Szoljonij (Kolozsi Borsos Gábor) nem filozofál 
és nem esedezik, ő kis híján megerőszakolja Irinát.

2 A Hideg. Négy valótlan történet Gyergyószentmiklósról című előadást 
2018 márciusában mutatták be Elise Wilk szövegéből, Leta Popescu ren-
dezésében.
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A tűzvészt a nagyterem széksoraiból nézzük: a színpadon 
ház formájú nejlonsátor olvadozik a forróságtól. Lecsorognak 
a falak, elolvad a ház, mint az atyai örökség, amelyet Andrej 
lassan, de biztosan elkártyáz. Ahogy a játékidőben haladunk 
előre, vándorlásunk a Márton Erika tervezte terekben egyre 
izgalmasabb. Kell-e mondani, hogy a kegyelemdöfést a ne-
gyedik felvonás adja. A művház belső udvarán találjuk ma-
gunk – legbelül, mégis egy űrben, a szabadban, de ahonnan 
nincs kiút. Hiába csomagolták össze a Prozorov testvérek az 
egész életüket – a falak, a tető, mintha a teljes épület nejlonba 
húzva, átkötve –, innen elmenni nem tudnak; csak kerengni 
lehet, enni, inni, aludni, aztán meghalni. Ez a romlott leve-
gő megnyomorítja a gyerekeket, és kialszik bennük az isteni 
szikra, és ugyanolyan szánalomra méltó, egymáshoz hasonló 
holttestek lesznek, mint apáik és anyáik, mondja bele Andrej 
(Bocsárdi Magor) egyenesen a babakocsiban alvó gyereke 
arcába, bele a mi arcunkba. Jó vastag ceruzával dolgozik eb-
ben a felvonásban a rendezés: mikroportos hangosítás, kive-
títő, tetőről alázuhanó hulla, kalitkából felröppenő galamb. 
Visszamenőleg mást is megértek abból, hogy a szándékosan 
visszhangosra állított megszólalások, a minden szereplő ar-
cát eltakaró napszemüveg véget vet a karakterábrázolásnak. 
A Csebutikint meghívottként játszó Nagy Csongor-Zsolt a 
végjátékban swingelhet könnyű lábbal annak ellenére, hogy 
az előző felvonásokat roggyantott térddel csoszogta végig, 
és nem puszta tréfa az, ha a negyvenes színész a hatvanas 
szerepben huszonkettőnek mondja magát. Elmosódnak az 

életkorok, mert nem fontosak, a kiszáradás, a felejtés, az el-
szürkülés egyként leng át idős és fiatal életet. Létélmény ez, 
nem egyéni sors.

Bizonyára nem Albu István az első, aki hasonlót olvas ki 
Csehovból. Viszont ráolvassa a városra, és ettől felbecsülhe-
tetlen helyi értéket kap a produkció. Bárcsak tévednék: sehol 
máshol nem fog tudni így megszólalni az előadás, ilyen hite-
lesen, mint Gyergyóban. Ami itt igazság, az egy vendégjáté-
kon póz lesz. És mégis oly rokonszenves nekem a bátorság, 
amellyel az alkotók elfordulnak az (erdélyi, budapesti, buka-
resti, európai stb.) szakma feltételezett elvárásaitól, és csinál-
nak egy minden értelemben gyergyói előadást. Ez a Három 
nővér nem attól „helyspecifikus”, hogy belakja a művház ar-
chitektúráját, hanem attól, hogy ebből a városból fakad fel. 
Kár, hogy „Moszkvából” ez sem látszik.

Mi? A. P. Csehov: Három nővér
Hol? Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós
Kik? Bocsárdi Magor, Boros Mária/Szilágyi Míra, 
Bartha Boróka, Vajda Gyöngyvér, Máthé Annamária, 
Moșu Norbert-László, Faragó Zénó, Fodor Alain Le-
onard, Kolozsi Borsos Gábor, Nagy Csongor-Zsolt, 
Tamás Boglár / Díszlet- és jelmeztervező: Márton 
Erika / Zeneszerző: Bocsárdi Magor / Képzőművész: 
Ferenczi Zoltán / rendező: Albu István

Máthé Annamária, Bartha Boróka, Faragó Zénó. 
Fotó: Bartalis Előd
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EGY FECSKE
NEM FECSKE?!

Fuchs Lívia, Králl Csaba és Megyeri Léna kommentlánca 
a Magyar Nemzeti Balett Triple Dance című estjéről – Müpa

Králl Csaba: Nem tudom, mennyire követtétek figye-
lemmel a Magyar Nemzeti Balett (MNB) új estjének beha-
rangozóit, de engem egyvalami kifejezetten zavart a Triple 
Dance kommunikációjában, miközben őszintén üdvözöltem 
Solymosi Tamás és az MNB lépését, hogy ha óvatosan is, de 
nyitni próbál a kortárs táncművészet felé. Arra gondolok, 
hogy végre előáll Magyarország vezető balett-társulata egy 
nemzetközi mércével is mérhető, ismert és keresett külföldi 
koreográfusokat felvonultató kortársbalett-esttel – én elviek-
ben legalábbis ezt tartom a Triple Dance-ről, a lábjegyzetekről 
majd később –, kommunikációjuk fő csapásiránya mégsem 
ezt erősíti, nem ennek segít megágyazni, hanem a klasszikus 
balettre mutat vissza, azzal próbál takarózni, mintha bármi 
pironkodni- vagy szégyellnivaló lenne ezen a nyitáson. Ilye-
neket lehetett olvasni: „amikor a modern klasszikussá és a 
klasszikus moderné válik”; vagy: „a klasszikus hagyomány 
továbbéltetése új mozgásformák, egyéni látásmódok révén”; 
vagy: „mindhárom műre igaz, hogy egyfajta főhajtás a klasz-
szikus technika előtt”. Amiben van/lehet igazság, ezt egy per-
cig sem vitatom, mégis az az érzésem, hogy meglépnek va-

lamit, amit már régen meg kellett volna – hiszen Solymosi 
az NDT-kompatibilis1 Johan Ingeren kívül eddig maximum a 
múlt századvég koreográfussztárjait, Hans van Manent és Jiří 
Kyliánt proponálta, de teljes mellszélességgel nem vállalják 
fel, és nem nevezik nevén a dolgokat. Félnek a kortárs szótól. 
Másrészről viszont még igazat is kell hogy adjak nekik, mert 
ez a realitás. Kortárs jelzővel, bármennyire is szomorú, ma 
nem fogják tudni bevonzani a klasszikus-romantikus reper-
toáron (meg A víg özvegyen és hasonló nyalánkságokon) szo-
cializálódott balettrajongókat, mert az MNB-nél nincs meg az 
a következetes szakmai építkezés, mint a világ vezető balett-
társulatainál, ami az innovációt, a szemléletbeli váltásokat el-
fogadtatná. Különös csapdahelyzet ez.

Fuchs Lívia: Régóta figyelem azt az ellentmondásos ope-
rai kommunikációt, aminek óhatatlanul a balettegyüttes is ré-
szese. Azt a trendinek, szexinek és fancynek vélt plakátözönt 

1 A Nederlands Dans Theater rövidítése. Az elnevezés lényegében két tár-
sulatot takar, a nagy együttest (NDT1) és a fiatalokból álló úgynevezett 
„csikócsapatot” (NDT2). A senior táncosokat tömörítő NDT3 anyagiak 
hiányában megszűnt.
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I. Walking Mad (Johan Inger) / II. Bedroom Folk (Sharon Eyal) / III. A tökéletes-
ség szédítő ereje (William Forsythe) 
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például, ami az elmúlt években elárasztotta a várost, és ami-
nek láttán azt lehetett hinni, hogy ebben a színházban bizony 
olyan fiatalos, vagány, korszerű balettrepertoárt lehet látni, 
ami nem csupán a tradíció kedvelőinek szól. Egyik kedven-
cem az a kép volt, amin Bajári Levente borostásan és farmer-
ben egy graffitivel teleirkáltnak tűnő fal előtt áll, miközben a 
Giselle-t hirdeti. Mi ez, ha nem teljes káosz? Úgy csalogatom 
be a nézőt a lehető leghagyományosabb művekre, mintha kor-
társ nézőpontból is értékelhető repertoárra törekednék, majd 
amikor végre műsorra tűzök egy valóban jelenkori értékeket 
felmutató estet, akkor azt klasszikusként próbálom eladni! Ha 
pedig a realitásoknál maradunk, és maradjunk, akkor legalább 
negyven éve azt hallom, hogy a közönségszervezés nem tudja 
eladni az olyan, több rövid műből álló előadás jegyeit, aminek 
a címe mondjuk Balanchine-est, mert a néző honnan is tudná, 
ki az a Balanchine – vagy Sharon Eyal –, míg A hattyúk tava 
és A víg özvegy jegyei nagyszerűen fogynak, mert ezekről ta-
lán hallott már. Ez is lehet az oka a mostani balettestek olyan 
fantáziacímeinek, mint a LOL. Azt persze kétlem, hogy egy 
ilyen cím hallatán twitterező és chatelő fiatalok özönlenék el 
a balettesteket. Azért az új közönségért, amelyiket érdekelheti 
a kortárs balett, rendszeresen és nagyon meg kellene dolgoz-
nia a színháznak, de hát ennek nyomát sem látom, mert va-
lójában a gyönyörű épület önmagában is be szokta csalogatni 
a külföldi nézőket és a hagyományos színházba járó réteget. 
Most ellenben, hogy a Müpában lép fel a társulat, ezt a kortárs 
estet mindössze négyszer játszották – és kicsit más összeállí-

tásban még háromszor megy majd ugyanitt tavasszal, vagyis 
kevesebb néző látja, mintha háromszor ment volna az évad-
ban az Operaházban.

Megyeri Léna: Nehezen tudom elképzelni, hogy egy 
annyira semmitmondó cím, mint a Triple Dance, bárki-
nek is felkeltené az érdeklődését, legyen szó rendszeres 
balettlátogatóról vagy potenciális új nézőről. Ami pedig a 
program összeállítását illeti – rátérve a Csaba által említett 
„lábjegyzetekre” –, valódi revelációnak csak Sharon Eyal da-
rabját tekinthetjük, hiszen Johan Inger Walking Madje már 
évek óta szerepel az együttes repertoárján (és mivel a Bolero 
zenéjére készült, amúgy is „tuti befutónak” tekinthető), Wil-
liam Forsythe etűdjének szerepeltetése pedig ebben a kon-
textusban számomra kifejezetten csalódás volt, hiszen hiába 
beszélünk az egyik legradikálisabb, újító koreográfusról, ha 
ő éppenséggel talán a létező legklasszikusabb opusával kép-
viselteti magát. Sharon Eyal felbukkanása a repertoárban 
mindenképpen ünnepelendő tény, ugyanakkor az eklektikus, 
kissé óvatoskodó programösszeállítás jól mutatja számomra 
az örök dilemmát: azt adjuk a közönségnek, amire igénye van, 
vagy arra lesz igénye a közönségnek, amit adunk neki? Gyak-
ran eszembe jut egyik legnagyobb élményem a londoni Kirá-
lyi Operában, ahol három évvel ezelőtt egy (egyébként hason-
lóan furcsán szerkesztett) balettesten a közönség udvariasan 
végigunatkozott két felvonásnyi MacMillant és Balanchine-t, 
majd kis híján szétverte a házat Hofesh Shechter húszperces, 
egzaltált színpadi víziója után, amelybe nem mellesleg szán-
dékosan az együttes kartáncosait válogatta be. Persze nem 
véletlen, hogy Londonban Shechter kapta a finálé felvonást, 
nálunk pedig a Forsythe-klasszika zárta a programot, mintha 
gyorsan helyre akarnák állítani a világ rendjét a gaga elfajulás 
után. De ha már közönségépítés: talán a klasszikus reperto-
áron edződött nézők valóban nem rohannának Sharon Eyal 
miatt az Operába, de vajon elképzelhetetlen-e, hogy a Trafót 
a L-E-V2 előadásain megtöltők épp miatta kezdenének el oda 
járni? Vagy talán a nagyüzemi környezetbe bekerülő függet-
len alkotók (mint McGregor, Shechter, Eyal és társaik) a saját 
egykori közönségüknek idővel túl mainstreammé válnak?

F. L.: Bizonyára nem könnyű egyfelvonásosokból álló estet 
szerkeszteni, de a balettigazgatók általában igyekeznek olyan 
ötlet köré rendezni az ilyen esteket, ami valamennyire össze-
tartja a jobbára eltérő korszakokban született, és ezért külön-
böző stílusú darabokat. Nyilván a legegyszerűbb, ha egyet-
len alkotó műveiből szerkesztenek egy estet (mint a Párizsi 
Operaház Robbins- vagy a Royal Balett Ashton-programja). 
De az Operaházban volt valaha holland és kubai est is, vagy 
éppen kizárólag magyar alkotók programja, vagyis akár nem-
zeti estek is születhetnek. De szerintem a modern vagy kor-
társ balettest is lehetne jó hívószó, míg egy teljesen vegyes, 
koncepció nélküli program tényleg nem vonzó, mert ízlés-
buborékokban is élünk. Az a néző, aki a romantikus-klasszi-
kus balettirodalomért lelkesedik, aligha érdeklődik a kortárs 
balett iránt. Aki pedig épp ellenkezőleg, értetlenkedve nézi a 
hagyományos baletteket, az éppen húsz éve a Trafóba megy, 
mert ott Sharon Eyaltól Wayne McGregorig, Cristal Pyte-tól 
Akram Khanig, Hofesh Shechtertől Ohad Naharinig, Sidi 
Larbi Cherkaouitól Angelin Preljocajig mindenki megfordult 
már. Éppen azok a kortárs koreográfusok, akik előtt a nyugat-

2 Sharon Eyal társulata (a L-E-V jelentése: szív), amely eddig háromszor 
lépett fel a Trafóban – House (2013), Killer Pig / Sara (2015), OCD Love 
(2017) –, és egyszer a Sziget Fesztiválon (House, 2015).

Bedroom Folk. Fotó: Nagy Attila
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európai operai balettegyüttesek rég kitárták a kapuikat, mert 
tudják, állandó és bátor megújulás nélkül csillogó régiséggé 
kövesedik az a társulat, amelyik nem szembesül a jelen mű-
vészeti gondolkodásával. Vagyis a hagyományos és a kortárs 
művészet időnként összeér – de azért a fenti koreográfusok 
mindegyike megtartotta a saját együttesét mint a szabadabb 
kísérletezés műhelyét, mert a nagyüzem mégsem erre való. 
Ami pedig a Triple Dance-t illeti, három egyfelvonásost bár-
mikor össze lehet rakni, vagyis ez a cím arra kiváló, hogy ne 
üzenjen semmit, hogy bármilyen tartalom beleférjen. Most 
két hazai premier – mindkettő átvétel – fért bele, s ezek közül 
William Forsythe húsz évvel ezelőtti koreográfiája kicsit olyan, 
mint Balanchine Téma és variációkja. Mr. B. ebben olyan mély 
hódolattal fordult a cári balett felé, hogy sikerült egy majd-
nem Petipa-művet alkotnia. És az a Forsythe, aki a nyolcvanas 
évektől valóban radikálisan újragondolta a balett esztétikáját, 
ebben az 1996-os művében hasonló elragadtatással ünnepli a 
klasszikus táncszótárt és a balettművészek szinte emberfeletti 
virtuozitását – mint nagy elődje, Balanchine tette 1947-ben. 
Csak még gyorsabb, szinte szédítő tempót diktál, még bonyo-
lultabb, sok irányváltással tarkított lépéskombinációt zúdít a 
színpadra, és még kockázatosabb egyensúlytalanságokba haj-
szolja a táncosait. A tökéletesség szédítő ereje valóban bódító, 
de sok köze nem nagyon van Forsythe kortárs balettjeihez, 
pláne nem az utóbbi években bemutatott nemtánc-alkotása-
ihoz. Eyal koreográfiája, a Bedroom Folk ellenben az ismétlő-
dések monotóniája ellenére is izgalmas, lefojtott és kirobbanó 
energiákkal telített, látszólag minimális motívumkincse elle-
nére is gazdag és rafinált mozgásvilágú darab. És tökéletesen 
„balettellenes” gondolkodást kínál, hiszen egy embermasszát 
mozgat – ezért azonos itt mindenki mozgása –, olyan egységet, 
amelyben mégis mindenki a maga módján különbözik. És ez 
az eltérés soha nem a nemek mentén alakul ki, mert – ahogyan 
az saját együttesében még sarkítottabban látható – Eyalnál 
mintha mindenki átmeneti lény lenne, egyedi és különleges, 
valahol a férfiasság és a nőiesség képlékeny határán. Ezért is 
táncolhatja ugyanazt a szerepet az egyik este egy táncos, a má-
sikon pedig egy táncosnő. Bizarr gyönyörűség az egész!

K. Cs.: Az est összeállításáról még csak annyit, hogy 
Forsythe-nak ezt a már-már nem is táncnak, hanem komoly 
sportteljesítménynek beillő, viharos sebességű táncetűdjét 
mindenhol a világon az egyfelvonásos balettestek elejére vagy 
közepére teszik. Már ahol természetesen repertoárra tűzik. 
S bár a klasszikus balett konfigurációjának és tempójának 
radikalizálása mellett a táncosnők kivizöld, frizbiszerűen la-
pos, és mozgás közben mókásan jojózó szoknyájának kiala-
kításában némi fricskát is érzékelni véltem, én sem gondol-
nám a forsythe-i innováció csúcsának a művet, ahogy azt sem 
tartottam szerencsésnek, hogy ez volt a záródarab. Solymosi 
nyilván a balettrajongóknak akart kedvezni, hogy A tökéle-
tesség szédítő erejének tutira való kijátszásával kitapsolhassák 
magukat (ő pedig megnyugodjon), amivel azonban épp azt a 
logikusnak tűnő – a klasszikus balettől egy speciális kortárs 
táncnyelvig, a gagáig tartó – stílusépítkezést rúgta fel, amit 
a koreográfiák keletkezési dátumainak sorrendje is sugallt, 
vagy sugallhatott volna (1996, 2001, 2015). Egyébként ezt a 
programot Párizsban szerintem így hirdették volna meg: In-
ger / Eyal / Forsythe – mert ott a közönség döntő többségének 
van fogalma ezekről az alkotókról. Két éve a Palais Garnier 
szezonnyitásakor ugyanígy csak koreográfusnevek (Sehgal / 
Peck / Pite / Forsythe)3 szerepeltek egy kortárs balettest hirde-
téseként a molinókon, szórólapokon, plakátokon (ami persze 
máskor is gyakorlat). Ahogy Lénának a londoni, nekem ez a 
párizsi est volt felejthetetlen – és merészen, sőt provokatívan 
szerkesztett. Ott négy óra alatt a balettortodoxia egyik leg-
muzeálisabb jelenségétől, az úgynevezett défilétől4 jutottunk 
el öt, jól kigondolt lépésben egy olyan záróperformanszig (a 
színpadon a fények villódzásán, a függönyök, trégerek le-föl 
huzigálásán, a színházi tér teljes dekonstrukcióján, és az eb-

3 Az estről részletesen: Králl Csaba, „Két világ, ha összeér”, Színház 50, 3. 
sz. (2017): 42–44,, http://szinhaz.net/2017/05/16/krall-csaba-ket-vilag-
ha-osszeer/.

4 A défilé során klasszikus balettruházatban a növendékektől az étoile-okig 
és vezető táncosokig a teljes együttes „bemutatkozik” a nagyérdemű előtt. 
Az 1926-os ősverziót Léo Staats készítette, míg a revideált változat Serge 
Lifar nevéhez fűződik, és 1946. november 8-án alkalmazták először.

A tökéletesség szédítő ereje. Fotó: Nagy Attila
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ből kialakult káoszon kívül nem történt semmi, bezzeg azon 
kívül!), ami nemhogy a Müpában, de talán még a Trafóban 
is kivágta volna a biztosítékot. Na, de túlságosan elkanyarod-
tam a Triple Dance-től. A nyitóművet, Johan Inger Walking 
Madjét, amikor először láttam 2009-ben a Cullberg Ballet 
társulatával, sokkal jobban bírtam. Feltehetően nem az elő-
adók miatt, hanem mert akkor abszurdabbnak tetszett, mint 
most. Sok más mellett ennyit tenne az idő, hogy azóta tele 
lett körülöttünk a világ olyan fiatal koreográfusokkal, akiknél 
alaphang az abszurd, az irónia, a reflexió?

M. L.: Ha jól emlékszem, háromszor láttam eddig a 
Walking Madet – először én is a Cullberg Ballet budapes-
ti vendégjátékán –, és mindig más vált számomra hangsú-
lyossá, olyannyira, hogy (nyilván csalóka) emlékeim szerint 
mintha egy-egy dolog másként is történt volna a színpadon 
az egyes előadásokon. Mindenesetre első alkalommal már 
azt is egyfajta provokációnak éltem meg, hogy a darab nem 
ott ér véget, ahol a Bolero zenéje – ez a megoldás elég látvá-
nyosan megy szembe a zene könyörtelen sodrását lekövetni 
próbáló, az extatikus végkifejletre rájátszó interpretációkkal. 
Elég sok Bolero-feldolgozást láttam már (ti bizonyára még 
sokkal többet), de még a progresszívebb koreográfiák között 
sem emlékszem egyre sem, amely ennyire „csak” eszköznek 
tekintette volna Ravel mesterművét, és nem illusztrálni vagy 
„letáncolni” akarta volna azt. Az én mostani nézés-élményem 
pontosan az volt, amit a darabot Budapesten betanító Yvan 
Dubreuil-től idéztek a színlapon (pedig csak utólag olvastam 
el): „A Walking Mad nem egy sztori – a te sztorid. Ez az a da-
rab, amiben mindenki önmagát látja, a saját kapcsolatait, a sa-
ját múltját.” Bizony egy ponton én nagyon erősen elkezdtem a 
saját sztorimat látni a darabban, és ekkor néhány percre a kri-
tikusi objektivitásomat (ha létezik ilyen egyáltalán) is elveszí-
tettem. Ami egyébként szerintem talán a legnagyobb dolog, 
ami történhet egy kritikussal egy előadáson. Viszont részben 
igazat kell adnom Csabának is, mert iróniából, abszurdból én 
is kevesebbet éreztem most, mint a korábbi előadásokon – én 
azonban ezt nem a darab vagy a saját „öregedésünk” szám-
lájára írom, hanem inkább az előadókéra. Akik egyébként 
érzékenyen és precízen abszolválták a koreográfiát, de emel-
lett mintha a darab kínálta mókázási lehetőségekre kevesebb 
energiájuk maradt volna – talán ezért is tűnt most erősebbnek 
a drámai felhang. Az éles kontúrokat egyébként a Bedroom 
Folkban is hiányoltam kicsit: derekasan küzdöttek a táncosok 
a számukra nyilván nem annyira testhezálló mozgásanyaggal, 
de korántsem lett olyan karakteres a végeredmény, mint amit 
Eyal társulatától ismerünk, vagy akár amit a Bedroom Folk 
NDT-féle trailerében online is láthatunk.

F. L.: Minden koreográfus a saját társulatában a jól ismert 
és a stílusában, alkotómódszerében járatos táncosokkal tudja 
a legideálisabban megvalósítani az ötleteit, hiszen eleve róluk 
és velük együtt gondolkodik – s ez még akkor is igaz lehet, 
ha vendégalkotóként készít más társulatnál új koreográfiát.  
A betanításokból viszont hiányzik a közös alkotófolyamat vé-
gigélése, hiszen ilyenkor a táncos már csak a műhelymunka 
végeredményével találkozik. De hát a nemzetközi tánciroda-
lom e „fordítások” nélkül elérhetetlen lenne – a néző mégsem 
utazhatja be ezért a fél világot, bár a kritikusoknak mindent 
eredetiben is kellene látniuk –, így el kell fogadnunk, hogy a 
betanítások mindig csak variánsok. És ez nem csupán táncos 
kvalitás, hanem előadói tradíció kérdése is. Talán ez az oka, 
hogy a Walking Madnek inkább a drámai – különösen a szen-
vedélyes Földi Lea és Karina Szarkiszova előadásában –, és 

nem az ironikus rétege lett erősebb. Ahol viszont nem konk-
rét férfi–nő viszonyt kellett életre kelteniük a táncosoknak, 
ott sokkal izgalmasabb interpretációk születtek saját karakte-
rükből és szerepértelmezésükből, vagy a klasszikus technika 
fölényes birtoklásából. A Bedroom Folk ugyan az együtt moz-
gások hatását használja, a csoportból mégis kiragyogott Krisz-
tina Sztarosztina hol széttöredezett, hol folyékonyan áramló 
mozgása és a figura megfoghatatlan identitása. A Forstyhe-
műben is a táncosnők remekeltek – bár Igor Cvirko egyenesen 
a Bolsojból szerződött a társulathoz –, különösen Lee Yourim, 
aki a szédületes tempó ellenére is azt az illúziót keltette, milyen 
könnyű is tökéletesnek lenni.

K. Cs.: Egyszer hosszan beszélgettem Várnagy Kris-
tóffal, aki még a Svéd Királyi Balettnél dolgozott Eyallal az 
eredetileg a Batshevának készült Bill betanításakor, és ő 
említette, ami összecseng Lívia észrevételével, hogy a nagy 
repertoáregyütteseknél egy négy-öt hetes próbafolyamat 
alatt csak a felszínt lehet kapirgálni olyan műveknél, ame-
lyek nem kizárólag a technikára építenek. Márpedig Eyalnál 
a tánctechnika tényleg csak egy réteg, s a testtudat, a belső 
diszpozíció adja meg a legegyszerűbb mozdulatoknak, cso-
portos mozgásszekvenciáknak is azt a sűrű feszültséget, és 
vele a sikamlós androgünitást és fülledt érzékiséget, amitől 
egy originális L-E-V-produkció szó szerint majd felrobban. 
Ez a robbanás előtti felfokozott állapot szerintem hiányzott a 
Bedroom Folkból, de kétségkívül professzionális tolmácsolá-
sát láthattuk a műnek, ami a táncosok kondicionáltságát és a 
Magyar Nemzeti Balett művészeti preferenciáit tekintve eleve 
nagy szó. Bár hozzáteszem, Eyal gyaníthatóan máshogy fog 
munkához, amikor a nagy repertoáregyütteseknek, például 
az NDT-nek koreografál, és máshogy, amikor a saját együt-
tese számára készít darabot. A minőségből nem enged, ez 
nyilvánvaló, de bekalkulálja, kinek és hova dolgozik, meddig 
mehet el. Megint más kérdés, hogy egy ilyen „kiruccanás” 
hagy-e maradandó nyomot a befogadó társulatban, illetve a 
társulat vezetésében. Tervezik-e tovább tágítani a határaikat, 
ami az MNB-nél nagyon időszerű lenne, vagy mindez csak 
szemfényvesztés volt, egy pipa a kortárs művészet mellett, 
hosszú távú következmények nélkül. Ami amúgy első körben 
abból is lemérhető lesz, hányan lesznek majd kíváncsiak – a 
társulatból, a vezetőségből – Eyal saját együttesének közelgő 
tavaszi trafós vendégszereplésére.

M. L.: Izgalmas és számomra messzire vezető kérdés, 
hogy vajon mennyire adaptálja egy kortárs, kísérletező ko-
reográfus a saját stílusát egy nagy együttessel való munká-
hoz, vagy éppen mennyire nyit számára is új távlatokat a 
más képzettségű táncosokkal való találkozás. Valószínűleg 
nagyban koreográfusfüggő ez is, de az általatok elmondot-
takkal összhangban én is úgy éreztem, hogy a Bedroom Folk 
egy visszafogottabb Eyalt mutat. Mindenesetre ahogy Csa-
ba is mondja, ez a bemutató nemcsak a közönség, hanem az 
együttes táncosai számára is nagyon fontos, már ha komo-
lyan gondolja az MNB a nemzetközi színvonal elérését. Talán 
túl naiv vagy optimista vagyok, de nem tudom elképzelni, 
hogy félig-meddig ötletszerű és egyszeri „kiruccanásról” le-
gyen szó, hanem hajlamos vagyok ezt a premiert egy (lassú és 
óvatos, de biztató) folyamat részének tekinteni. Akkor pedig 
nálunk is eljöhet még az idő, amikor fejfájdító vagy semmit-
mondó címek helyett koreográfusok neveivel lehet majd hir-
detni egy balettestet, és nem kell klasszikus balettel leöblíteni 
a legkurrensebb alkotók műveit, hogy meg bírja emészteni 
őket a közönség gyomra.
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urBÁN BALÁZS

BEMUTATÓK 
SŰRŰJÉBEN I.
A 2017/18-as évad az Ódry Színpadon

Huszonkilenc premiert tartottak idén az Ódry Színpadon, 
illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) továb-
bi termeiben – ha nem tévedek a számolásban.1 Emellett 
játszották a korábbi bemutatók egy részét, hogy pontosan 
mennyit, azt nehezen tudnám kikalkulálni, mindenesetre 
az intézmény honlapjának „Aktuális előadások” menü-
pontjában – az évad végét követően, e cikk írásakor – ötven 
produkció szerepel. Elképesztő szélességű repertoár – ha-
sonlót legfeljebb a befogadó színházként üzemelő intézmé-
nyek (illetve egyes operaházak) szoktak produkálni. Igaz ez 

1 Ebből én huszonhármat láttam: a Magyar Állami Operaházzal együtt-
működésben készült, májusban bemutatott produkciókon túl a moz-
gásszínházi osztály Iphigeneiáját és Tárnoki Márk vizsgarendezését, a 
Pájinkás Jánost nem sikerült megtekintenem.

még akkor is, ha néhány előadást a bemutató után csupán 
egy-két alkalommal játszottak el, akár egyeztetési problé-
mák, akár egyéb okok miatt. Ez a repertoár hűen tükrözi az 
intézmény egyedi, semmilyen más teátrumhoz nem hason-
lítható helyzetét.

Nézhetünk az Ódry Színpadra úgy is mint egy különle-
ges befogadó színházra, amely az SZFE hallgatóinak vizs-
gaelőadásait fogadja be elsősorban abból a célból, hogy a 
tehetséges fiatalokat megismertesse a szakmával és a kö-
zönséggel. Az egyes bemutatók repertoáron tartásának 
időtartamát értelemszerűen korlátozza az a tény, hogy a 
végzős évfolyamok elhagyják az intézményt, s helyükbe 
újak lépnek. Jó néhány éve ez még sokkal nyilvánvalóbb 
volt; a repertoár alapvetően a végzős (akkor még negyed-

Racine/Strindberg



34

s z í n h á z -  é s  f i l m m ű v é s z e t i  e g y e t e m

éves) hallgatók előadásaira épült. Azután egyre több lehe-
tőséget kaptak az alsóbb évfolyamok is, korábban megis-
merhettük őket – ez a folyamat ebben az évtizedben (az 
öt évfolyamos színészképzésre való áttérést követően) fel-
gyorsult. A gyakorlaton lévő végzősök (ötödévesek) csak 
nagyon ritkán mutatnak be új produkciót, a repertoár el-
sősorban a negyedévesek vizsgáiból áll össze, s egyre több 
premiert tartanak a harmadévesek is. Ha pedig egy rende-
zőosztály is negyedéves, természetesen az ő vizsgarende-
zéseiket is láthatjuk. Az idei bemutatódömping nem vélet-
len: Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea végzős színész-
osztályát két negyedéves követi (a Zsótér Sándor–Börcsök 
Enikő-féle drámai és a Novák Eszter–Selmeczi György ve-
zette zenés színész osztály), a harmadéves színészosztály 
(osztályvezetők: Hegedűs D. Géza, Marton László, Forgács 
Péter) mellett pedig a szintén harmadéves fizikai színhá-
zi koreográfus-rendező osztály is folyamatosan számot ad 
sokirányú felkészültségéről. Továbbá negyedéves Ascher 
Tamás zenés színházi rendező osztálya is – így jó néhány 
vizsgarendezés is látható. Egyes előadások pedig akkor 
sem futnak ki, amikor az azt létrehozó hallgatók már nem 
járnak az intézménybe: a közelmúltban erre a legjobb pél-
da Fehér Balázs Benő nagy sikerű munkája, az évek során 
folyamatosan változó szereposztásban játszott Tajtékos na-
pok volt, de az idei repertoár darabjai közül ilyen a Kitaga-
dottak vagy az Elza k. is.

Ez enyhíthet valamit a repertoár összeállításának szű-
kös mozgásterén. Merthogy az Ódry profilja nyilvánvalóan 
nem alakítható ki egy íróasztal mellett, előre eltervezett mó-
don. Nem lehetséges olyan műsorpolitikát kreálni, amely 
ne a pedagógiai szempontokat tartaná prioritásnak. Ezek 
pedig sokrétűek: egyaránt fontos, hogy a színészhallgatók 
milyen rendezőkkel dolgoznak, milyen színházi nyelvekkel, 
formákkal ismerkednek meg, milyen elsajátított képessége-
ikről adnak tanúbizonyságot, és persze az is, hogy milyen 

megmutatkozási lehetőségeket kapnak. A darabválasztást 
is meghatározza, hogy minél több hallgatónak lehessen ko-
moly feladatot juttatni, így az osztályfőnökök, illetve a ren-
dezőtanárok a legtöbbször sokszereplős darabokat választa-
nak, amelyekben az egész osztály megmutatkozhat. De még 
ezekben sincs feltétlenül mindenkit (vagy legalábbis soka-
kat) kielégítő feladat, így nem ritka az olyan vizsga, amely-
ben ugyanaz a színész több szerepet játszik, illetve ugyanazt 
a szerepet több színész játssza.

Ám a korlátból előny is kovácsolható: ha markáns, 
könnyen azonosítható arculatot nem is kaphat a repertoár, 
éppen a bemutatók változatossága, tartalmi-stiláris sokszí-
nűsége teheti vonzóvá. És van még egy törvényszerű vele-
járója ennek a változatosságnak, illetve a hallgatók relatív 
ismeretlenségének: minden más honi teátrumnál kiszá-
míthatatlanabb az eredmény – mind a mondandót, mind 
a stílust, mind a minőséget illetően. Ami éppúgy eltöltheti 
örömmel és kíváncsisággal, mint gyanakvással a nézőt – én 
azok közé tartozom, akik ezt áldásnak tartják. Sőt, azt gon-
dolom, az egyetemen – mint bármely színházban, ahol nem 
biztonsági köröket futnak az alkotók – még megbukni is 
szabad; nem szakmailag persze, hanem nagy ambíciókból, 
kockázatvállalásból, (túl) sokat akarásból kifolyólag. És ha 
valamit hiányolok is az elmúlt évadok egymást követő pre-
mierjeit nézve – különös tekintettel a rendezővizsgákra –, 
az éppen ez a „világmegváltó” ambíciójú, minden kockázat-
vállalásra kész nagyot akarás.

Van még egy fontos következménye a repertoár széles-
ségének: a játszóhelyek nagy száma. A legtöbb premierre 
nem az Ódry nagyszínpadán, hanem az egyetem további 
helyiségeiben kerül sor. Az eleve stúdióelőadások céljára 
épült Padlás mellett rendszeresen játszanak mindkét épü-
let (a Vas utcai és a Rákóczi úti) tan- és próbatermeiben 
– a Hevesi, Várkonyi, Nádasdy termek mellett számomra 
megjegyezhetetlen számozású helyiségekben is –, Zsótér 

A pandamedvék története…
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Sándor rendezései jóvoltából a filmes tanszék Szentkirá-
lyi utcai épületének kertje immár több-kevesebb rendsze-
rességgel ad teret színészvizsgáknak, idén pedig már az 
intézményen kívül, a Dunán, a TRIP hajóján is tartottak 
premiert. Ebből a terjeszkedésből talán éppúgy kiolvasha-
tó a profilbővítés, mint a szélesebb nézőközönséghez való 
eljutás vágya.2 Annak azonban, hogy a legtöbb produkci-
ót szűk, kis térben játsszák, az is következménye, hogy a 
nagyszínpadi játékmódra az intézmény falain belül aligha 
tudnak felkészülni a hallgatók (hiszen még maga az Ódry 
nagyszínpada sem klasszikus nagyszínpad), erre csak a 
külső színházi gyakorlatok teremtenek lehetőséget. Pár 
évvel ezelőtt voltak olyan évadok, amikor az volt az érzé-
sem, hogy az alkotók szinte menekülnek a nagyszínpadtól; 
a bemutatók a lehető legkisebb helyiségekben, öltözőkben 
játszódtak, s addig-addig tréfálkoztam azzal, hogy a követ-
kező premierre majd a vécében kerül sor, amíg az egyik 
előadáshoz valóban a mellékhelyiségen keresztül vezetett 
az út. Az utóbbi időben azért változott a helyzet; figyelemre 
méltó alkotások jöttek létre a nagyszínpadon (és nemcsak 
olyanok, ahol a színpadon a nézők ülnek, a színészek pedig 
a nézőteret használják játéktérként), sőt, érezhető a szán-
dék, hogy a szélesebb közönségrétegre számító produkciók 
mindenképpen ott valósuljanak meg.

*

Kérdés természetesen, hogy egy jó vizsgaelőadás automa-
tikusan jó előadás-e, és fordítva. Ezen a ponton nyilvánva-
lóan el kell választani egymástól a színészek és a rendezők 

2 Részben ezt a célt szolgálhatják az évad végén a Magyar Állami Opera-
házzal együttműködésben létrejött bemutatók is.

vizsgáit.3 A színészvizsgáknál ugyanis nyilvánvaló, hogy 
a jó vizsgaelőadás nem feltétlenül egyenlő a jó előadással, 
dilemmát legfeljebb az okozhat, melyik szempont a fonto-
sabb. Hiszen abból, hogy tehetséges fiatalok meggyőzően 
bizonyítják szakmai felkészültségüket, még nem feltétle-
nül születik friss, eredeti, izgalmas bemutató. Másfelől egy 
különleges rendezői vízió nem okvetlenül teremt komoly 
megmutatkozási lehetőséget a fiatal színészeknek. A cél 
persze nyilván a két szándék közös nevezőre hozása, ami 
optimális esetben működik is, ám a gyakorlatban azért sok-
szor az egyik óhatatlanul is felülírja a másikat. És többször 
fordul elő, hogy a rendezőtanárok saját ambíciójukat háttér-
be szorítva hagyják érvényesülni a hallgatókat.4

Ha leltárt készítek az idei színészvizsgákról, elmondha-
tom, hogy a legszigorúbb számítás szerint is született három 
olyan bemutató, amely mind előadásként, mind vizsgaelő-
adásként kiválóan sikerült. Ha nem is egészen egyenletes 
színvonalú, de karakteres, részértékekben gazdag premie-
rek, illetve néhány kiforratlan, de nem érdektelen munka 
mellett láttam olyan, mérsékelten izgalmas produkciókat 
is, amelyeket a bennük megmutatkozó színészi tehetség, 
frissesség vonzóvá tudott tenni, s csupán két-három alka-

3 Előfordulnak persze „kakukktojások” is. Idén például A pandamedvék 
története… Bodor Panna végzős dramaturghallgató diplomamunkája-
ként került színre. Matei Visniec drámája engem kevéssé érintett meg, 
miközben kedvtelve néztem a  két végzős hallgató, Ballér Bianka és Les-
tyán Attila finom gesztusokból, elfojtásokból, elhallgatásokból építkező 
karakteres játékát.

4 Kérdés ugyanakkor, hogy mennyiben segítik a pályakezdő színészek 
karrierjét a vizsgák. Visszatérő panasz, hogy kevés direktor látogatja 
rendszeresen az előadásokat – és magam is ritkán láttam az intézmény-
ben nem tanító, tehetségekre vadászó igazgatókat fürtökben lógni a be-
mutatókon. (Ugyanakkor az idei végzős évfolyam többsége megtalálta 
a maga helyét: kiváló budapesti és vidéki színházakban gyakorlatoztak 
a növendékek, és többségüket szerződés is várta. Igaz, nem tudhatom, 
felfedezésükben mennyi szerepe van a nyilvános vizsgáknak.)

A pandamedvék története… Fotók: Éder Vera
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lommal fordult elő, hogy némiképp tanácstalanul mered-
tem magam elé. Az összkép nem üt el lényegesen a korábbi 
évadokétól, de a premierek szokottnál is nagyobb száma 
miatt még a korábbiaknál is meggyőzőbben demonstrálja a 
repertoár említett tartalmi-stiláris-minőségi sokszínűségét. 
A sokszínűség a rendezőtanárok kiválasztásában is meg-
nyilvánul. Az osztályfőnökök közül Novák Eszter, Hegedűs 
D. Géza és Forgács Péter is dolgozott a saját osztályával, 
Zsótér Sándornak viszont éppen a saját növendékeivel ké-
szített bemutatója maradt el, miközben mindhárom másik 
osztállyal foglalkozott. Az évad további színészvizsgáinak 
rendezői közt találjuk Fodor Tamást, Kelemen Józsefet, 
ifj. Vidnyánszky Attilát, Fekete Ádámot, Krisztik Csabát, 
Keresztes Tamást is. Utóbbi kettő a fizikai színházi koreo-
gráfus-rendező osztály egy-egy vizsgáját vitte színre. Ez az 
osztály meglehetősen speciális helyzetben van, mivel tagjai 
előadóként vesznek részt a legtöbb produkcióban, miköz-
ben az osztály egyik-másik tagja rendezővizsgákat is létre-
hoz. A képzést másodszor hirdette meg az egyetem – és az 
eddigi tapasztalatok alapján az elnevezés némiképp félreve-
zető. A Horváth Csaba vezette osztályban komplex oktatás 
zajlik, ahol a növendékek egyszerre képződnek színésznek, 
táncosnak, koreográfusnak, rendezőnek (van, aki zsebében 
már színészi diplomával, van, aki független színházi rende-
zések tapasztalataival).5

A fent leírtakból következően a bemutatók között a leg-
élesebb eltérés az ambícióban mutatkozik, vagyis abban, 
hogy mi mindent akarhat még az előadás a hallgatóknak 
nyújtandó optimális megmutatkozási lehetőség biztosítá-
sán túl. E tekintetben vannak azért végletek is. Láttam olyan 
produkciót, amelyet önmagában nehezen tudtam értelmez-
ni, és amelynek pedagógiai jelentőségét inkább csak sej-
tettem (a Kelemen József rendezte Édent, amely Steinbeck 
nagy lélegzetű regényének első részét zanzásította alig egy-
órás színpadi változattá). Olyat, amely az akkor általam 
először látott sok friss arc és Hegedűs D. Géza lelkesedéstől 
és szeretettől fűtött (tanári) jelenléte ellenére sem igazán 
transzponálta színházzá az irodalmat (Shakespeare-szonet-
tek). Másfelől olyanokat is, amelyekben markáns rendezői 
stílus és világkép mutatkozott meg, ám amelyek épp e stí-
lus és világkép alkalmazásának korlátairól gondolkodtattak 
el. Az ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett Ahogy tetszik 
– amelyet a FACT fesztivál6 idején, nem kizárt, hogy né-
miképp nemzetköziesített változatban láttam – elsősorban 
életérzést közvetít; az ardennes-i erdő száműzöttjei egy 
vidám piknik résztvevőinek tűnnek, és inkább a szerelem-
mel, szeretettel, barátsággal és ellenségeskedéssel küzdenek, 
mint komoly erkölcsi-politikai konfliktusokkal. Ami ellen 
semmi kifogásom, ráadásul a harmadéves osztály látható 
kedvvel, lendülettel vesz részt a játékban, ám ezt a formát 
és előadásszerkesztést már nem először látom a rendezőtől 

5 Az előző, 2014-ben végzett osztály tagjai közül többen dolgoznak egy-
szerre színészként, rendezőként és koreográfusként is, azok között pe-
dig, akik egyik vagy másik szakmánál horgonyoztak le, több a színész, 
mint a koreográfus-rendező. Vizsgaelőadásaikat nézve gyanítom, a je-
lenlegi osztály tagjainak karrierje is hasonlóképpen fog alakulni.

6 Az SZFE idén második alkalommal adott helyet a FACT nemzetkö-
zi fesztiválnak (Festival Arts Cinema Theater), amely – amellett, hogy 
más művészeti egyetemek érdekes vizsgaelőadásait is elhozta – ezúttal is 
megteremtette a nemzetközi dialógus lehetőségét a hallgatók számára.

(ebben az épületben sem). És nem érzem, hogy a korábbi 
előadások (pl. Athéni Timon, Liliomfi) világához valami 
döntően újat tenne hozzá a bemutató, miként azt sem, hogy 
Vidnyánszky konkrétan ehhez az osztályhoz (a játszók sze-
mélyiségéhez) hajlította volna a formát.

Még elgondolkodtatóbb e szempontból Fekete Ádám 
rendezése, a Racine/Strindberg. Fekete Ádám Strindberg 
manapság igen ritkán játszott drámájából, Az apából és Ra-
cine gyakorlatilag ismeretlennek számító Mithridatesából 
hozott létre saját színpadi változatot a két, eltérő témájú és 
dramaturgiájú mű dialógusait felszabdalva és párhuzamo-
san játszatva el. Az előadásból azonban számomra éppen 
az a nyers és fanyar személyesség hiányzik, amely Fekete 
Trafóban látható alkotásainak legvonzóbb sajátja. Ahogy 
haladt előre az idő, úgy éreztem egyre sterilebbnek és ki-
módoltabbnak a játékot – amin a fiatal színészek lendüle-
te és odaadása sem tudott érdemben változtatni. És ezzel 
párhuzamosan váltak mind zavaróbbá Fekete Ádám ren-
dezéseinek máskor sem mindig indokoltnak tűnő vonásai 
(a kényszeres repetíció, a tempó önkényes lassítása). Ezzel 
együtt kifejezetten fontosnak gondolom, hogy a negyedéves 
osztály dolgozhat egy Feketéhez hasonló öntörvényű alko-
tóval – és persze azt is, hogy egy másik produkció, A vad-
kacsa alkalmából Fodor Tamással is találkozhattak. Fodor 
nem először rendezte meg Ibsen reprezentáns drámáját, és 
érezhetően nem új értelmezési rétegeket próbált lehántani 
a műről, hanem azt kereste, hogyan szólaltathatják meg a 
szöveget – a realista-naturalista tradíciótól nem élesen eltá-
volodva – a korban-alkatban a legtöbb szereptől nyilvánva-
lóan távol eső hallgatók. Szinte érződik a levegőben a szerep 
birtokba vételének vágya, a koncentráció – még akkor is, 
ha a feszültség többnyire hiányzik, mutatkoznak tempógon-
dok is, és a szerepépítésnek is megvannak a korlátai, hiszen 
Gregers figurájának komplexitását, illetve Hjalmar öncsa-
lásra épülő életstratégiájának számtalan árnyalatát az alakí-
tások még nem adják illúziókeltően vissza, s így óhatatlanul 
szimplifikálódik a történet. A szerepformálások azokon a 
pontokon sikeresek, ahol kor és alkat relatíve közelebb áll 
egymáshoz, vagy épp ellenkezőleg: kifejezetten távol áll egy-
mástól. Konfár Erik három különböző szerepet (id. Werle, 
id. Ekdal, Relling doktor) formál meg színesen, karakteres 
hangsúlyokkal. Bajor Lili (Gina) és Nagy Katica (Hedvig) 
eltérő színészi alkata és habitusa pedig itt kitűnően egészí-
ti ki és ellenpontozza egymást; az anya erőteljes nőiességén 
gyermeki reménykedés üt át, míg a kislány tekintete, tartása 
koraérett elszántságot sugároz.

Azok az előadások, amelyek elsődleges szempontjuknak 
a színészi képességek felmutatását tekintik, szintén sokfélék 
lehetnek. Van, hogy egy önmagában kevéssé izgalmas, ere-
detibb mondandóval nem terhelt, ám hálás szerepek sorát 
tartalmazó, közönségbarát darabot választ ki erre a célra a 
rendező tanár. Az így születő előadások nem kellemetlenek, 
de nem is hagynak mély nyomot maguk után, a tehetséges 
szerepformálások emléke viszont megőrződik. Jó esetben 
nemcsak egy-két hallgatónak adnak komolyabb megmutat-
kozási lehetőséget, hanem a színvonalas ensemble munkára 
is lehetőséget biztosítanak. Ilyen jó eset a mozgásszínházi 
osztály évad végén Dalok a földszintről címmel bemutatott 
vizsgája, amely Joël Pommerat a Katona József Színházban 
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évekkel ezelőtt nagy sikerrel bemutatott darabjának, A két 
Korea újraegyesítésének Ódry színpadi változata. Az egy-
mással tematikai, illetve hangulati kapcsolatban álló jelene-
tekből konstruált szöveg mindenkinek lehetőséget nyújt éle-
sen eltérő karakterek eljátszására. A bemutatót a Katona ki-
váló mozgáskészségéről is ismert művésze, Keresztes Tamás 
vitte színre, megerősítve a mozgás jelentőségét, a hallgatókra 
szabva a szerepeket. A kellemes szórakozást nyújtó produk-
ció az alapanyag sajátja miatt nem nőhet túl önmagán: igé-
nyes kommersz, amely azonban felhívja a figyelmet mind 
az osztály tagjainak karakterteremtő képességére, mind a 
fegyelmezett összjáték jelentőségére. Bár kevesebb szerepet 
tartalmaz, ambícióját tekintve hasonló vállalkozás a zenés 
színész osztály Forgács Péter rendezte vizsgája, Az alhangya. 
Martin McDonagh népszerű drámája a maga végletesen ab-
szurd szituációival, különböző defektusokkal küzdő, félel-
metes és komikus figuráival inkább morbidan szórakoztató, 
mintsem felkavaró, elgondolkodtató reprízek alapanyaga 
szokott lenni színpadjainkon – és nincs ez másképp ezúttal 
sem. De az előadás lehetőséget ad arra a hallgatóknak, hogy 
többnyire alapkarakterüktől távolabb eső szerepekben mu-
tassák meg humorukat, ritmusérzéküket, stílusismeretüket.

Másként színészközpontúak a Zsótér Sándor rendezte 
vizsgák. Abból a szempontból hangsúlyosan vizsgaelőadá-

sok, hogy a relatíve arányos szerepelosztás valamennyiben 
fontosabb szempont a történet pontos követhetőségénél. 
Ugyanakkor óhatatlanul is magukon viselik Zsótér rende-
zői kézjegyét, amely a szöveg tűpontos értelmezésében, a 
mozgás fontosságában, nem egyszer pedig a hallgatóknak 
a szerepükből történő váratlan kizökkentésében is érzékel-
hető. Ezek a bemutatók általában a nézőket is kimozdítják 
a szokott pozíciójukból, vándorlásra késztetve őket az egyes 
termek vagy a Szentkirályi utcai kert elkülönített részei kö-
zött. Hogy mindebből mennyire születik hatásos, erőteljes 
előadás, az természetszerűleg nemcsak az adott osztály te-
hetségének, affinitásának függvénye; sok múlik azon is, hogy 
ezt a fajta radikális, már-már dekonstrukció értékű reduk-
ciót mennyire viseli el az adott anyag. Calderón gyönyörű 
drámája, Az élet álom például meglehetősen kevéssé. A mű 
szövevényes cselekményét nem ismerők számára (és még a 
Szentkirályi utcai kertben is vélhetően ők vannak többség-
ben) az állandó szerep- és szereplőváltások szinte követhe-
tetlenné tehetik a történéseket, de ennél is nagyobb problé-
ma, hogy a szerepívek felrajzolása híján a konstrukciót moz-
gató gondolati ívek sem igen mutatkoznak meg. Így nem lesz 
igazi tétje Segismundo pokoljárásának és „felnövésének”, és 
nemcsak azt a hosszú utat nem látjuk át, amelyet ő bejár, ha-
nem azok a rövidebbek is hézagosabbak maradnak, amelye-

Szerelemáru. Fotó: Szkárossy Zsuzsa
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ken a mellékszereplők haladnak vagy tévelyegnek. Helyen-
ként a mozgás is túlforszírozottnak érződik, és a játék sodra 
fontosabbnak látszik tartalmánál, mélységénél.

A másik két bemutató, a Meggyeskert, illetve a Szere-
lemáru7 könnyebben hajlítható ehhez a formához (nem-
csak viszonylagos közismertségük okán: a brechti szöveg 
vaslogikáját, intellektuális erejét ez a stílus kevéssé kez-
di ki, a nem változó állapotok csehovi drámaiságát pedig 
mégiscsak könnyebb így megjeleníteni, mint a folyamato-
san váltakozó drámai állapotokat). Zsótér Sándor mindkét 
esetben az osztály specifikumához illő truvájjal dúsítja az 
előadást, ami nemcsak a redukció szikárságát ellensúlyozza, 
de az atmoszférát is alapvetően meghatározza. Az egymás-
ra nagyon hasonlító, egymásba nyíló termekben játszódó 
Meggyeskertben – ahol változik a nézők viszonya is a kép-
zeletbeli színpadhoz, hiszen hol közöttünk játszanak, hol 
a fejünk felett beszélnek át a szereplők, hol a terem egyik 
sarkában zajlik a jelenet – dalok is megszólalnak, zongo-
rakísérettel. A számok igen széles műfaji skálát fednek le, 
s nem azért, hogy a zenés színész osztály tagjainak vokális 
felkészültségét demonstrálják, hanem hogy hangulati asz-
szociációkon keresztül kortárs élethelyzetekhez kapcsolják 
a játékot. (A legerősebb hatással talán Másik János–Spiró 
György Ahogy tesszük című zenés játékának egyik dala bír.) 

Ez a keresetlen kortársiasság, amely furcsa módon nem 
idegen Csehovtól, a játékmód egészében is megnyilvánul: 
a sallangmentes egyszerűséggel mondott szöveget jelleg-
zetesen mai gesztusokat alkalmazva közelítik saját sze-
mélyiségükhöz a játszók. Amiből izgalmas találkozások 
is születnek: Ladányi Júlia például egészen illúziókeltő az 
eredendő naivitását görcsös megfelelési komplexussal pa-
lástolni próbáló Varjaként, Fáncsik Roland hitelesen transz-
ponálja a cselekvésképtelenséget arisztokratikus koravén-
séggé, Józsa Bettina játékában pedig felsejlenek egy majdani 
Ranyevszkaja-alakítás izgalmas körvonalai.

Ha a Meggyeskert esetében a személyességgel átitatott 
kortársiasság a kulcs, akkor a Szerelemárunál a kivételes 
dinamika. Bár a mozgás a Zsótér rendezte előadásokban 
csaknem mindig kiemelten fontos szereppel bír, itt többről 
van szó: a koreográfia alapvetően határozza meg a színpadi 
nyelvet és játékmódot. A Horváth Csaba hatását is tükröző 
változatos, dinamikus, személyre szabott, kitűnően alkal-
mazott mozgássorok magától értetődően emelik el a szituá-
ciókat, így jóval természetesebbé téve a szerepváltásokat is. 
A mozgás a maga sokféleségében (széles, lendületes moz-
dulatok, finom, apró gesztusok, gimnasztikai elemek) felöl-
tözteti a szinte csupasz teret. És a maga módján éppen olyan 
kristálytiszta rendszert alkot, mint a szöveg. Az érett és igen 
karakteres hallgatókból álló osztály pedig egyformán erős 
mind a szavak, mind a mozdulatok szintjén – ez volt az az 
eset, amikor egyetlen egyszer sem vártam a váltást, és nem 
gondoltam azt, hogy egyik vagy másik jelenetet szívesebben 
nézném másik szereplővel.

Az évad három kimagasló produkciója meggyőző iga-
zolása annak, hogy a komoly pedagógiai értékkel bíró, jó 

7 Nemes Nagy Ágnes fordításában eredetileg Jó embert keresünk. A drá-
mát számos címváltozatban játszották már, de a Szerelemáru tudtommal 
teljesen új verzió. A Meggyeskert pedig természetesen a Cseresznyéskert 
címváltozata (Ungár Júlia fordítása).

vizsgaelőadás is válhat fontos, izgalmas, eseményszerű be-
mutatóvá. Az „esemény” a Koldusopera esetében már azzal 
is leírható, hogy a premiert az egyetem épületén kívül, a Bat-
thyány tértől nem messze horgonyzó TRIP hajón tartották. 
Novák Eszter egy szinte ismeretlen klasszikust vitt színre sa-
ját osztályával, hiszen a Koldusoperát játsszák, de nem a köz-
ismert, Brecht–Weill-féle verziót, hanem az eredeti, 18. szá-
zadi, John Gay–Johann Christoph Pepusch-féle változatot. 
Maga a történet voltaképpen ugyanaz, csupán a hangsúlyok 
térnek el. Nagyon más viszont a zene, hiszen Weill remek 
slágerei helyett barokk muzsika szól. Ami egyrészt lehető-
séget ad az osztály tagjainak arra, hogy ebben a különleges 
zenei formában is kipróbáljak magukat, másrészt a nézőnek 
is újdonságot jelent az eredeti zene megismerése. De az elő-
adás jóval több a korabeli dalok színvonalas abszolválásánál. 
Gay darabja a brechtinél talán kevésbé metsző logikával, ám 
nyersebben, izgalmasan csiszolatlan tónusban szól a morál 
nélküli világról, a gazdasági és az érzelmi kizsákmányolás-
ról. Amit Novák Eszter rendezése finoman adagolt teátrális 
ötletek sokaságával ellenpontoz; találékonyan él a tér sajátos-
ságaival (a játéktér közepére helyezett dobogón, mint valami 
kifutón, vonulnak a szereplők), akárcsak a szerepösszevo-
násokkal (a koldusok gengszterekké alakulnak, és viszont). 
Önreflexióra építő ötletek utalnak a színházi helyzetre, és 
elhangzanak aktualizáló poénok is (örök érvényű, ám nap-
jainkban is égető problémák emlegetésekor a hajóról egy 
óvatlan kézmozdulattal a Parlamentre lehet mutatni). De az 
előadást nem ezek teszik aktuálissá, hanem a játék egésze: 
a stilizálás, a gegek nem fedik el a kapaszkodók nélküli vi-
lágról és a kétségbeejtő kiszolgáltatottságról szóló mondan-
dót. A színészi alakítások intenzitásában és színességében 
azért vannak különbségek, de a főszereplők, Brasch Bence 
(Macheath) és Czvikker Lilla (Polly) átgondoltan egyénítik 
a szerepsablont. Brasch Bence a gengszter elegáns nagyvo-
nalúságát és hűvös kegyetlenségét is erőteljesen érzékelteti, 
míg Czvikker Lilla az elkényeztetett csitri, a szerelmes naiva 
és a gyorsan kikupálódó, gátlástalan üzletasszony vonásait 
precízen dolgozza eggyé. A legerősebb alakítás pedig talán 
Széles Flóráé, aki Lucy – e változatban egyébként is hangsú-
lyosabb – szerepéből úgy formál vad, kiismerhetetlen, ne-
hezen kontrollálható nőt, hogy az erőteljesen megmutatott 
érzéseket egyúttal idézőjelbe is téve a lány szenvedélyeinek 
színét és fonákját is meg tudja mutatni.

A kiszolgáltatottság központi témaként jelenik meg No-
vák Eszter másik rendezésben is, ám a tónus és a stílus itt 
egészen más. Szilágyi Eszter Anna A Nyíregyháza utca című 
drámáját az osztály nyolc lányhallgatója adja elő. Kivétele-
sen nehéz szöveg ez, amelynek megjelenítése egyszerre igé-
nyel alkotói kreativitást, mély empátiát és színészi szuggesz-
tiót. Az Amszterdamban boldogulni próbáló magyar pros-
tituáltak tragikus története szinte dokumentarista igénnyel 
térképez fel motivációkat, körülményeket, egyéni és kollek-
tív drámákat, ám az ábrázolásmód alapvetően lírai: a szöveg 
versben íródott (még csak nem is név–dialógus formában), 
a mocsok, a kiábrándító valóság poézissal keveredik. Novák 
Eszter rendezésének látványvilága az amszterdami kiraka-
tok közhelyeit idézi meg, de csak szimbolikusan, hiszen a 
tér lényegét tekintve csupasz, maguk a színészi alakítások 
töltik meg élettel. Megvan ennek a maga tempója: lassan 
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indul az első felvonás, időbe telik, amíg tényleg magával 
ránt, amíg a típussorsokat a színészi személyiség izgalma-
san egyedivé tudja formálni. Ám az igen erős, szuggesztív 
második felvonásban ez megtörténik: a mocskos, kiúttalan 
valóság, a megbicsakló vágyak, tünékeny álmok, kisstílű 
ügyeskedések, megborulások és megkapaszkodások bo-
nyolult szövedékét gazdagon, emlékezetesen adja vissza az 
előadás. A színészi játékmód átgondoltan eklektikus: a négy 
nyíregyházi prostituáltat megformáló színésznő – Bori 
Réka, Ladányi Júlia, Litauszky Lilla, Nagy-Bakonyi Bog-
lárka – nagyobb íveket rajzol, realisztikusabb eszközökkel, 
míg az ő sorsukban egyre inkább főszerepet vállaló mel-
lékszereplőket (striciket, hivatalnokokat, aktivistákat stb.) 
megjelenítők – Czvikker Lilla, Józsa Bettina, Mentes Júlia, 
Széles Flóra – általában erősebben stilizálják a karaktereket. 
Fojtogatóan reménytelen, mégis gazdagon, a közhelyeken 
felülemelkedve megjelenített világ. Az előadás ereje bizo-
nyítja Szilágyi Eszter Anna hagyományos drámának aligha 
mondható szövegének színpadi életképességét is.

Változatos és szélsőséges érzelmek jelennek meg a har-
madéves osztály kiemelkedő produkciójában, a Pixelben 
is. A bemutató alapanyagául Tóth Krisztina könyve szol-
gált. A Pixel sajátos novellaciklus, amelyet szerteágazó, 
visszatérő, egymásba folyó tematikai elemei miatt akár 
regényként is olvashatunk. Ezt a különleges, izgalmas 
(számomra olvasmányélményként is meghatározó) prózát 
ültette át színpadra Forgács Péter rendező, Faragó Zsu-
zsa dramaturg és a harmadéves osztály. És nem a köny-
nyebb utat választották: nem vágtak erőszakosan rendet 
az anyagban, nem szerkesztették egymás mellé az össze-
kapcsolódó történetszálakat, nem siettek direkt megol-
dásokkal a türelmetlenebb nézők segítségére. Elkezdődik 
a történet, váltakoznak a jelenetek, van, amelyikről lehet 
érezni, hogy lesz folytatása, van, amelyikről nem feltétle-
nül. És ahogy halad előre a játék, ahogy egyes szálak foly-
tatódnak, mások abbamaradnak, szép fokozatosan nem-
csak az egyes történetek íve rajzolódik ki, de párhuzamaik, 
ellentéteik, összefüggéseik is. És láthatóvá válnak az egyes 
sorsok, illetve egyes szerepek közt az összefüggések, amit 
a szereposztási ötletek is támogatnak (pl. a párhuzamosan 
értelmezhető történetekben szerepcsere történik a hierar-
chiában: ugyanazok a színészek, de fordított leosztásban 
játsszák a szülő és a gyerek szerepét). A szerkesztés kivé-
teles precizitása akár művivé, túlzottan kifundálttá is te-
hetné az előadást, ám a játék természetessége, az erőteljes, 
szép drámai pillanatok egymásutánja kizárja a sterilitást. 
Érezhető a törekvés, hogy a játszók valamennyien többféle 
feladatot kapjanak, de arra is, hogy a koruktól, alkatuk-
tól eltérő figurákat is saját személyiségükre szabják. Talán 
nincs is olyan szereplő, akinek ne lenne igazán emlékeze-
tes pillanata – a legerősebbek Márkus Luca, Dino Benjá-
min, Reider Péter, Rudolf Szonja nevéhez kötődnek. Az 
utolsó jelenetben az előadás kilép saját medréből, amikor 
is a néző beléphet egy másik térbe, ahol egy különleges 
„kiállításon” számos, a szereplőkhöz kapcsolódó tárgyat, 
emléket tekinthet meg – a látható műgonddal kimunkált 
„tárlat” a játék integráns részévé lesz.

A cikk második része a decemberi számban olvasható.
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Gent, 2018. május 18.

Előzetes megjegyzések

Minden intézménynek vannak szabályai, így a színháznak is, 
csak szinte sohasem hozzák nyilvánosságra őket. Például majd 
minden német városi színházban hallgatólagos szabálynak 
számít, hogy a produkciókat nem turnéztatják német nyelvte-
rületen kívül (már ha egyáltalán turnéztatják őket) – anyagi 
okokból, vagy a műszak és a színészek egyeztetésének lehe-
tetlensége miatt. Hasonló áll a tartalmakra is: ugyanazokat a 
polgári klasszikusokat játsszák Schnitzlertől Ibsenen át Dosz-
tojevszkijig és Csehovig. Új vagy nem európai darabok, nem 
professzionális vagy idegen ajkú színészek, aktivisták vagy füg-
getlen társulatok csak kísérőprogramokban vagy a stúdiószín-
padokon kapnak helyet. Választás elé kényszerülünk: független 
szféra vagy városi színház, produkció vagy disztribúció, klasz-
szikusok polgári közönségnek szánt adaptációja vagy nemzet-
közi turnécirkusz a globális elitnek.

De még ha a lokális modell mellett döntünk is, maga a 
város egy sor implicit szabály következtében konzekven-
sen kizáródik a „városi színház” munkájából. A város csak 
a médián keresztül, valamint különböző beszélgetések vagy 
bemutatók keretében vesz részt a színházban folyó intellektu-

ális és művészi munkában. Legjobb esetben is csak a néhány 
úgynevezett „civil színházon”1 (Bürgerbühne) keresztül. A vá-
rosi színház modelljének megnyitására, a városi, nemzeti és 
nemzetközi alkotási módok, a folyamatosan együtt dolgozó 
társulat és a vendégekre való nyitottság kombinációjára irá-
nyuló kísérletek rendre elbuktak a „városi színház” struktú-
rájának implicit határain. Matthias Lilienthal erre irányuló 

1 Az állandó társulattal rendelkező városi színházak külön tagozataként 
működő Bürgerbühne viszonylag új jelenségnek számít a német színházi 
színtéren. A kezdeményezés célja az, hogy a város lakói a nézői szere-
pen kívül alkotóként is bekapcsolódhassanak a színházban folyó mun-
kába – azaz nem professzionális előadók professzionális körülmények 
között végezhessenek színházi alkotótevékenységet. Használhatják az 
intézmény infrastruktúráját, az ott dolgozó dramaturgok, rendezők és 
színészek közreműködésével előadásokat hozhatnak létre, melyek be-
kerülnek a színház repertoárjába. Emellett általában különböző klubok 
is működnek, melyekben a résztvevők színházi eszközök használatával 
foglalkoznak az őket érdeklő kérdésekkel. Ebben az esetben a hangsúly 
nem a végeredményen van, hanem a közös munkafolyamaton. Az első 
Bürgerbühnét 2009-ben hozták létre a Wilfried Schulz vezetése alatt 
álló Dresdener Schauspielhausban. Már az első évadban mintegy 400 
drezdai polgár részvételével 79 előadást játszottak, melyeket összesen 11 
ezer néző tekintett meg. A civil színházak mára már hálózatot alkotnak, 
2014 óta saját fesztiváljuk is van. Vö. Hajo Kurzenberger – Miriam 
Tscholl, szerk., Die Bürgerbühne. Das Dresdner Modell, Berlin: Alexan-
der Verlag, 2014. (A ford.)

Genti manifesztum

Először: Már nemcsak a világ áb-
rázolásáról van szó, hanem a világ 
megváltoztatásáról. A cél nem a valós 
ábrázolása, hanem az, hogy maga az 
ábrázolás váljék valóssá.

Másodszor: A színház nem produk-
tum, hanem produkciós folyamat. A 
kutatásnak, a szereplőválogatásoknak, 
a próbáknak és az ezekkel kapcsolatos 
vitáknak mindenki számára nyilváno-
san hozzáférhetővé kell válniuk.

Harmadszor: A szerzőség teljes mér-
tékben a próbákon és az előadásokon 
közreműködőket illeti (függetlenül a 
funkciójuktól), és senki mást.

Negyedszer: A klasszikusok szó sze-
rinti színpadi adaptációja tilos. Ameny-
nyiben már a próbaidőszak elején 
rendelkezésre áll valamilyen szöveg 
– könyv, film vagy színdarab –, az az 
előadás időtartamának maximum 
20%-át teheti ki.

Ötödször: A próbaidőszak legalább 
negyedét a színházi tereken kívül kell 
lebonyolítani. Színházi térnek számít 
minden tér, amelyben valaha darabot 
próbáltak vagy előadtak.

Hatodszor: Minden előadásban leg-
alább két különböző nyelven kell be-
szélni a színpadon.

Hetedszer: A színpadon látható elő-
adók közül legalább kettő nem lehet 

professzionális színész. Az állatok 
ebbe nem számítanak bele, de örü-
lünk a jelenlétüknek.

Nyolcadszor: A díszlet össztérfogata 
nem haladhatja meg a húsz köbmétert, 
vagyis egy olyan tehergépjármű kapa-
citását, amelyet B kategóriás jogosít-
vány birtokában bárki vezethet.

Kilencedszer: Évadonként legalább 
egy produkciót egy kulturális infra-
struktúra nélküli háborús vagy válság-
övezetben kell próbálni vagy előadni.

Tizedszer: Minden előadást legalább 
három ország legalább tíz különböző 
településén kell játszani. E kritériumok 
teljesítése előtt egyetlen előadást sem 
lehet levenni az NTGent repertoárjáról.
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kísérletét a Münchner Kammerspielében nemrég szakította 
félbe a politika.2

Ezért a „jövő városi színházának” megteremtése felé vezető 
első lépésként az implicit szabályokat explicit szabályokká kell 
változtatni, az ideológiai vitákat pedig konkrét döntésekké. Hogy 
néz ki valójában a jövő városi színháza? Ki dolgozik benne, ho-
gyan próbálnak benne, hogyan hoz létre produkciókat, és hogyan 
turnézik? Hogyan lehet a független alkotási módok, a kollektív és 
kortárs szerzőség, a globalizált világot nemcsak elemző, hanem 
azt tükröző és abba beavatkozó társulati színház iránti vágyat 
szabályok soraként megfogalmazni? Hogyan lehet úgymond rá-
kényszeríteni egy elöregedett intézményt arra, hogy felszabadítsa 
önmagát, és újból a „világot jelentő” deszkákká váljon?

A papír természetesen mindent elbír. A gyakorlaton kívül 
nem létezik tényeket teremtő kritika, vagy ahogy Godard mond-
ta egykor: egy filmet, amelyet rossznak tartunk, csak egy másik, 
talán jobb filmmel lehet kritizálni. Ezért a 2018/19-es évadtól 
átvesszük egy három játszóhellyel rendelkező, közepes méretű 

2 Matthias Lilienthal az 1990-es években a Frank Castorf vezette berlini 
Volksbühne dramaturgja volt, majd 2003-ban az ő koncepciója alapján jött 
létre a három játszóhelyből álló Hebbel am Ufer (HAU), amely produkciós 
házként és befogadó színházként meghatározó szerepet játszott a független 
alkotócsoportok intézményes megerősítésében nemcsak Németország, de 
egész Európa vonatkozásában. Lilienthal neve összeforrt a német színhá-
zi struktúra kereteinek állandó feszegetésével, ezért 2015-ös kinevezése 
az egyik legnevesebb kőszínház, a Münchner Kammerspiele élére merész 
kultúrpolitikai döntésnek tűnt. Programja ötvözni akarta az állandó tár-
sulattal rendelkező művészszínház és a performanszcsoportokat befoga-
dó produkciós ház előnyeit, még intenzívebbé kívánta tenni a kőszínházi 
és a független színtér közt elindult párbeszédet. Az első évad tapasztalata 
alapján úgy tűnt, nincs problémátlan átjárás a különböző színháztípusok, 
jelesül az állandó társulattal rendelkező, virtuóz színészekre és önálló esz-
tétikai kézjeggyel bíró rendezőkre épülő, repertoárrendszerben működő 
prózai kőszínház, valamint a projektekre szerveződő, kollektívaként alkotó, 
a színházat kritikai apparátusnak tekintő performanszszínház között. A 
színészek a szerepeiket, a művészi értelemben vett kihívást hiányolták, a 
kollektív alkotáshoz szokott performanszcsoportok idegenül mozogtak a 
számukra ismeretlen kőszínházi közegben, a kritika és nem utolsósorban 
a nézők fanyalogtak az eredmények láttán. Ugyan az idén már a színház 
két produkcióját is beválogatták az évad tíz legfigyelemreméltóbb előadását 
felsorakoztató Theatetreffenre, 2018. márciusi bejelentése szerint Lilienthal 
nem kívánja 2020-ig tartó szerződését meghosszabbítani. Döntését a város-
vezetés bizalmának elvesztésével indokolta (mivel a helyi CSU-frakció már 
a nézőszámcsökkenés ügyében összehívott meghallgatása előtt eldöntötte, 
hogy egy újabb ciklus erejéig nem fogja támogatni a munkáját). (A ford.)

belgiumi városi színház, az NTGent művészeti vezetését. Az első 
évadban a művészi rezidenciaprogram és egy sor politikai akció 
mellett nyolc új színházi és táncprodukciót hozunk létre, vala-
mint 41 további produkciót látunk vendégül, illetve közremű-
ködünk azok létrehozásában. Az NTGentben létrehozott összes 
előadás a GENTI MANIFESZTUM hatálya alatt áll, amely tíz, a 
múlt évben az évadterv kidolgozása közben megfogalmazódott 
szabályból áll. A szabályok A jövő városi színháza című projek-
tünk minden területét érintik, a szerzőségre vonatkozó kérdé-
sektől a sokszínűségre és a befogadásra törekvésen keresztül a 
turnézással kapcsolatos kérdésekig. Az első szabály kivételével 
kizárólag technikai követelményekről van szó, amelyek hasonlí-
tanak a több mint húsz évvel ezelőtt kiadott DOGMA95 „tiszta-
sági törvényéhez”. Ezt a produkciós és a disztribúciós folyamatra 
korlátozódó szabályrendszert a jövőbeli tapasztalatok alapján 
természetesen ki kell majd terjeszteni további területekre is – 
például a nem európai klasszikusok helyére a műsortervben, 
vagy a színház nem művészi alkalmazottainak összetételére.

De miért is érdekelné bármelyik franciát, brazilt vagy né-
metet, vagy akár csak brüsszelit vagy oslóit az, hogyan csinál-
nak Gentben színházat vagy Dániában filmet? A manifesztu-
mok és dogmák lényegüket tekintve nem eleve túlzó követelé-
sek? Dehogynem. A GENTI MANIFESZTUM egy túlzó köve-
telés – a színházzal, de mindenekelőtt önmagunkkal szemben, 
akik benne dolgozunk. Nem kellemes a próbaidőszak első nap-
ján a készre húzott Schnitzler-változat és a berendezett próba-
színpad helyett szöveg nélkül, Észak-Irakban, egy többnyelvű 
társulattal felébredni. E szabályok betartása már pusztán tech-
nikai, szervezési okokból is erőink állandó túlfeszítését fogja 
kívánni. És hasonlóan a DOGMA95-höz lehetséges, hogy vé-
gül az NTGentnek egyetlen olyan produkciója sem lesz, amely 
mind a tíz szabálynak megfelel majd.

De még mindig jobb, ha új, és mindenekelőtt nyilvánosan 
közzétett szabályokon vitatkozunk, mintha ki-ki szép csend-
ben továbbra is követné az íratlan, ámde annál mélyebben ható 
szabályokat. Továbbá sokkal jobb, ha mindezt konkrétan, egy 
létező városi színház és a saját valós munkánk vonatkozásában 
tesszük. Közösen, nyitottan, támadható módon. És reménye-
ink szerint minden lépéssel kicsit jobban és kicsit konstruktí-
vabban bukunk el.

Németből fordította: Kricsfalusi Beatrix
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IMrE ZOLTÁN

KOMMENTÁR „A JÖVŐ 
VÁROSI SZÍNHÁZA” CÍMŰ 
MANIFESZTUMHOZ
A manifesztum a német nyelvű színházi struktúra problémá-
inak az előszámlálásával indul, felsorolva a struktúra műkö-
dését meghatározó láthatatlan, vagy legalábbis nyilvánosságra 
nem hozott szabályokat. Ezek egyrészt azt taglalják, hogy a 
német nyelvű színházakat „nem turnéztatják német nyelvte-
rületen kívül”, másrészt pedig a városi színházak repertoárján 
szereplő alkotásokat érintik, kijelentve, hogy „ugyanazokat a 
polgári klasszikusokat játsszák […]. Új vagy nem európai da-
rabok, nem professzionális vagy idegen ajkú színészek, aktivis-
ták vagy független társulatok csak kísérőprogramokban vagy a 
stúdiószínpadokon kapnak helyet. […] maga a város [...] kon-
zekvensen kizáródik”. Sőt, azt is felróják ezen intézményeknek, 
hogy „a városi színház modelljének megnyitására, a városi, 
nemzeti és nemzetközi alkotási módok, továbbá a folyama-
tosan együtt dolgozó társulat és a vendégekre való nyitottság 
kombinációjára irányuló kísérletek rendre elbuktak a »városi 
színház« struktúrájának implicit határain”.

A manifesztum írói számára – Milo Rau, Stefan Bläske, Ste-
ven Heene, Nathalie De Boelpaep és az NTGent alkotócsoportja 
– a helyzet nyilvánvaló: a városi színházak – legalábbis német 
nyelvterületen, de ez a megállapítás a magyar viszonyokra is al-

kalmazható – teljesen elválasztottak attól a közegtől, amelyben 
tevékenykednek. A cél tehát a jelenlegi városi színházi modell 
felnyitása. Minthogy pedig éppen átvették a középméretű, há-
rom játszóhellyel, állami támogatással rendelkező NTGent ve-
zetését, egyértelműen megfogalmazták a 2018/19-es szezon 
célkitűzéseit. A célkitűzések között szerepel, hogy „a művészi 
rezidenciaprogram és egy sor politikai akció mellett nyolc új 
színházi és táncprodukciót hozunk létre, valamint 41 további 
produkciót látunk vendégül, illetve közreműködünk azok létre-
hozásában”. Minden produkciónak pedig 10, azaz tíz, kizárólag 
„a produkciós és a disztribúciós folyamatra korlátozódó” sza-
bálynak kell megfelelnie, természetesen nem zárva ki annak a 
lehetőségét sem, hogy „végül az NTGentnek egyetlen olyan pro-
dukciója sem lesz, amely mind a tíz szabálynak megfelel majd”.

Ezek a szabályok végre, legalábbis elméletben, tiszta hely-
zetet teremtenek az NTGent falain beül, s radikálisan tovább-
mennek a (nemzetközi és magyar) színházi alkotók által gyak-
ran hangoztatott „jó színházat szeretnék csinálni” homályos, 
tisztázatlan, s éppen ezért utólag számonkérhetetlen kijelen-
tésén. A következőkben sorra veszem ezeket a szabályokat, s 
rövid reflexiókat fűzve hozzájuk elemzem őket.

Lam Gods (Isten báránya) – Milo Rau. Fotó: Michiel Devijver
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[Először]
A világ színház által történő megváltoztatásának a célja ter-
mészetesen nem új keletű: hasonló célok már megjelentek az 
ókori görögöknél, a középkori színjátékokban, a jezsuita isko-
ladrámákban, a szocialista-realista propaganda-előadásokban 
vagy éppen Bertolt Brecht előadásaiban is. S az sem szolgál új-
donságként, hogy a manifesztum szerzői a művészet és a valós 
világ (bármit is jelentsen ez) határainak a lebontására tesznek 
kísérletet. Bár nem számítanak újdonságnak, említésük és be-
vonásuk mégis radikálisan hangzik egy városi-polgári színház 
falain belül. Pontosan azért, mert így a színház intézménye és 
a színházi alkotás folyamata nem zárkózik el csak néma csodá-
latra igényt tartva, hanem a mindennapokba beépülve szerves 
részét kívánja képezni azoknak a közösségeknek, amelyek kö-
zött szituálódik.

[Másodszor]
A második szabály szintén a színház titkos és elzárt intézmé-
nyének a felnyitására vállalkozik, azáltal hogy a színházi pro-
dukciós folyamatot nyilvánossá teszi. Manifesztumról lévén 
szó nem részletezik ennek a folyamatnak a mikéntjeit és ho-
gyanjait, amelyeknél viszont lehetnek azért jogi és más bukta-
tók. Mert hát, the devil is in the details…

[Harmadszor]
A harmadik szabály a színházban gyakran érintett, lényegé-
ben megnyugtató módon soha nem tisztázott (talán nem is 
tisztázható) szerzőség kérdéskörét érinti. Aki már megfor-
dult színház környékén, s a rivaldán túl is merészkedett, jól 
tudja, hogy ez a kérdéskör az egyik legproblematikusabb: ki 
a színházi előadás szerzője? Az előadás szövegkönyvét létre-
hozó író? A dramaturg? Az előadást színpadra állító rende-
ző? A tervezők (díszlet, fény, jelmez)? A koreográfus? Vagy 
az előadást megtörténtté tevő színész(ek)? Illetve a közönség/
nézők? (Rájuk később még visszatérek.) A kritika jó ideig a 
szöveg íróját tekintette szerzőnek, annak ellenére, hogy a szö-
veg a nyugati színházban szinte soha nem volt, s most sem 
stabil entitás. A 19-20. század fordulójától pedig ezt a funkciót 
egyszerűen ráörökítették a rendezőre. Kétségkívül egyszerűbb 
mindent egyetlen személynek/funkciónak tulajdonítani, de 
nem igazán fedi a színházi produkciós folyamat összetettsé-
gét, s az előadás résztvevőiben is gyakran kelt frusztrációt. 
Mindenesetre a szabály pozitívuma, hogy szerzőnek kizárólag 
az előadás alkotóit/résztvevőit teszi meg.

[Negyedszer]
A szabály betartásával a színházi előadás végre kiléphet a 
szöveg szorításából, s teljesen önállóvá válhat. Remek! Csak 
azt nehéz meghatározni, hogy mit jelent „a klasszikusok szó 
szerinti adaptációja”. Az Adalék a színpadi szöveghűség morál-
jának genealógiájához című átiratában Bagossy László két je-
lenetet írt le, amelyekben a szöveg („egy rossz színdarab címe: 
És te, szépségem, igen, igen, te…”) sor- és szórendje sem válto-
zott, viszont két különböző jelenet jött létre. Az egyikben négy 
kártyázó, a másikban a rendező, a színész és a súgólány mond-
ta el a fenti szöveget. Következésképp a szöveghűség szabad-
sága „nem a sorokban, hanem a sorközök végtelen terében 
tombol […]. A látszólag drámasorokat védő színpadi tolmács 
a sorközöket védi valójában […].”1 Ez viszont azt jelenti, hogy 

1 Bagossy László, „Adalék a színpadi szöveghűség moráljának genealó-
giájához”, Jelenkor 42, 4. sz. (1999): 422–427, 424;  www.c3.hu/scripta. 
Kiemelés az eredetiben.

a szöveget nem lehet „egy az egyben”, „szó szerint” színpadra 
állítani, mert a „sorközök végtelen tere” csak az értelmezés-
sel hidalható át és tölthető be. Az alapkérdés persze az, hogy 
egy adott szöveg értelmezésbeli, színházi előadásbeli, illetve 
társadalmi, történeti, ideológiai kontextusbeli hagyományai 
mekkora szabadságot biztosítanak, illetve engednek meg az 
értelmezőnek.2 Egyrészt.

Másrészt pedig nem a klasszikusok újraelőadásával van 
alapvetően probléma, hanem a gondolattalan, ötlet nélkü-
li, a korábbi értelmezések megismétlésére szakosodott biz-
tonsági/alibi produkciókkal. Nem hiszem, hogy Karin Beier 
1996-ban Düsseldorfban bemutatott Sommernachtstraum: 
ein europäischer Shakespeare című előadása vagy Christoph 
Schlingensief híres/hírhedt 2001-es zürichi Hamlet-projektje 
ne férne simán be az NTGent 2018/19-es repertoárjába, annak 
ellenére, hogy mindkét előadás klasszikus szövegek újraértel-
mezésével bíbelődött. De a Nagy Oklahomai Természeti Szín-
ház néven tevékenykedő Utcaszínháznak az 1983/84-es évad-
ban a Bercsényi Kollégium ebédlőjében bemutatott Kafka-elő-
adása is bekerülhetne a repertoárba: a hajnalig tartó monstre 
produkció alatt a színészek bár, kötettel a kezükben, szóról-
szóra felolvasták a Kastélyt, természetesen több más dolgokat 
is végrehajtottak.3 S az sem teljesen világos, hogyan kívánják 
majd lemérni a 20%-ot. Illetve az is kérdéses számomra, hogy 
miért éppen 20 a 20.

[Ötödször]
Ezek a szabályok szintén a színházi próbafolyamat felnyitását 
szolgálják, de ha nem kapcsolják őket össze az adott előadás 
létrehozásának szükségszerű és belső céljaival, márpedig a 
manifesztum ezt vagy magától értetődőnek veszi, vagy éppen-
séggel nem kapcsolja össze, akkor megmaradnak teljesíthető, 
de abszolút üres formalitásoknak. Ha például a vágóhidakról 
készülő előadás alkotói még soha életükben nem láttak vágó-
hidat működésben, akkor célszerű ezen hiányosságot a próbák 
folyamán pótolni, s nemcsak a couleur locale miatt… De egy 
olyan előadást, amely a vágóhidakról szól, teljesen felesleges 
egy aluljáróban próbálni, még ha az a fenti 5. szabálynak töké-
letesen megfelel is.

[Nyolcadszor]
Érteni vélem a díszletállítás és a szállítás problémáit a turnék 
szempontjából, s azzal is messzemenően egyet tudok érteni, 
hogy egy adott helyen létrejövő előadást máshol is bemutas-
sanak, de nehezen tudom elfogadni az előadás látványvilágára 
vonatkozó ab ovo limitálást. Főleg azért nem, mert olyan vi-
lágban élünk, amely a vizualitást s a vizuális kommunikációt 
helyezi előtérbe, amelynek használatára és befogadására a szo-
cializációnk (iskoláink) nem eléggé készítenek fel. Mellesleg 
ha a díszletre vonatkozik limitszabály, akkor miért nincs ilyen 
szabály arra vonatkozóan is, hogy mekkora területen zajlik az 
előadás, hány lámpával lehet bevilágítani, hány színész játszhat 
benne? Annyian, ahányan egy B kategóriás jogosítvánnyal ve-
zethető buszban elférnek?

2 L. ehhez Patrice Pavis, „A lapról a színpadra – nehéz születés”, Theatron 
2, 2. sz. (2000): 93–105.

3 L Dévényi Róbert, „Nyílik-e színház Oklahomában?”, Színház 16, 11. 
sz. (1983): 11–13; Nánay István, „Fél van”, Beszélő 4, 4. sz. (1984), http://
beszelo.c3.hu/cikkek/fel-van; Czékmány Anna, „Útvesztőben – Az Ut-
caszínház útja”, in Imre Zoltán, szerk., Alternatív színháztörténetek (Bu-
dapest: Balassi, 2008), 283–306.
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[Kilencedszer]
A cél itt is világos és érthető, de ha nem kapcsolódik hozzá 
olyan tevékenység, amely pontosan szituálja az előadást az 
adott kontextusban, vagy az adott előadás nem releváns az 
adott közösség/közönség/övezet számára, akkor ez a fajta „tur-
nézás” legrosszabb esetben még az imperialista magamuto-
gatás és/vagy a kulturális turizmus kategóriáit is kimerítheti.4 
Ennél a pontnál is sokkal óvatosabban fogalmaznék!

Ha viszont ez a szabály lehetőséget ad a helyi társulattal és 
a helyi közösségekkel való együttműködésen alapuló kopro-
dukció létrehozására, akkor rendben van. Olyan koprodukci-
óra gondolnék, mint amit Susan Sontag készített 1993-ban a 
jelentős túlerőben lévő szerb hadsereg által ostromlott, szinte 
fegyveres védelem nélkül maradt, nemzetközi elszigeteltség-
ben létezett Szarajevóban. Sontag a helyi társulat vezetőjének, 
Haris Pašovićnak a meghívására Beckett Godot-ra várva című 
szövegét állította színpadra, szarajevói színészekkel, a víz, 
elektromos áram és élelem nélküli város Ifjúsági Színházában 
(Prozorište Mladih). Az előadásban csak a szöveg első felvoná-
sát jelenítették meg, de azt „szó szerint”, a szétlőtt városra utaló 
tárgyak (katonaláda, homokzsákok, katonai vaságy) között, 
olajlámpákkal és gyertyákkal megvilágítva, miközben a színé-
szek saját ruháikat viselték néhány kötelező hadi felszereléssel 
kiegészítve (golyóálló mellény, bukósisak pl.). Amikor pedig 
Pozzo (Ines Fančovic) megjelent a teli élelmiszeres kosárral, 
nemcsak a szinte éhező színészek, az általuk megtestesített ka-
rakterek, hanem a szintén az éhhalál szélén lévő nézők is va-
lószínűleg ugyanarra gondoltak… Sontag újraértelmezése így 
lokalizálta és tette a szarajevóiak számára valóban kortárssá Be-
ckett metafizikainak és delokalizáltnak tételezett szövegét. Az 
előadás tehát lehetőséget adott a szarajevói társulat számára, 
hogy a külső segítség (NATO) iránti várakozásukat/igényüket 
és ennek pillanatnyi hiábavalóságát kifejezzék, a híres amerikai 
akadémikus jelenléte és kiállása pedig a nemzetközi közösség 
figyelmét hívta fel a tarthatatlan helyzetre.5

[Tizedszer]
A turnét mint általános szempontot itt is érteni vélem, de mi 
a helyzet a lokális szempontrendszert előtérbe állító produk-
ciókkal? S mennyiben lehet egyeztetni a lokális, a regionális, 
az országos s a globális által támasztott kihívásokat? Mert 
nehezen tartható a művészet/színház univerzalitásának az ál-
láspontja… Másrészt pedig mi történik abban az esetben – s 
valljuk be, még a magyar nyelvű színházakban is szokott azért 
ilyen előfordulni –, ha és amennyiben az előadás finoman szól-
va nem sikerült, magyarán szólva szar lett, s nem felel meg 
sem az NTGent vezetése, sem az alkotók, sem pedig az előadás 
maga által kitűzött céloknak és követelményeknek? Ebben az 
esetben is át kell nyomatni ezeken a településeken? Még akkor 
is, ha ezek a települések nem/sem kérnek belőle?

4 A nyugati sztárrendezőknek – Artaud, Craig, Brook, Grotowski, 
Schechner és mások – az indiai színházi gyakorlatok kölcsönzéseiről/el-
tulajdonításairól l. Rustom Bharucha, Theatre and the World – Perfor-
mance and the Politics of Culture (London & New York: Routledge, 1993), 
különösen 1–90. Az interkulturális színház nehézségeiről pedig Jacqueline 
Lo – Helen Gilbert, „Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre 
Praxis”, The Drama Review 46, 3. sz. (2002): 31–53; és Ric Knowles, 
Theatre and Interculturalism , London: Palgrave Macmillan, 2010.

5 L. Susan Bennett, „Waiting for Godot in Sarajevo”, Performing Arts 
Journal 16, 2. sz. (1994): 87–106; Kristine Kotecki, „The Future of Eu-
rope”, Interventions 18, 5. sz. (2016): 651–668. Az előadás létrejöttéről 
szóló dokumentumfilm (rend.: Pjer Žalica, HU OSA 208-3-3: 22/1), 
valamint az előadás videofelvétele (HU OSA 208-3-3: 29/3 és 30/4) meg-
tekinthető az OSA archívumában.

Mint azt a fentiekben láthattuk, a manifesztum a színházi elő-
adás létrehozásának és disztribúciójának aspektusait állítja 
elsősorban előtérbe. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem 
azonban, hogy szinte süketnek mutatkozik a közönség/nézők 
irányába, márpedig ahogy nincs színházi előadás közönség/
néző, úgy közönség/néző sincs színházi előadás nélkül. Ha a 
színház nyitni szeretne a város, az adott helyszínen élő, hori-
zontálisan és vertikálisan sokszínű és/vagy éppenséggel meg-
osztott, egymással folytonos egyezkedésben/egyeztetésben 
vagy éppen ellentétben álló lokális/regionális/nemzeti közös-
ségek irányába, akkor az első lépés annak feltérképezése, hogy 
a városban/régióban/országban található közösségek mit sze-
retnének, mit vár(ná)nak el attól a jelenségtől, amit színháznak 
neveznek/nevezünk.

Minden pozitív, a színház intézményének és működésének 
a felnyitására irányuló szándéka ellenére a másik probléma a 
manifesztummal, hogy alapvetően formai követelményeket 
támaszt az előadással szemben, nem pedig az alkotófolyamat 
belső szükségletei felől indul. Ezek a formai követelmények 
pedig eléggé hasonlatosak a Rau által eddig létrehozott előadá-
sokhoz, ami egy önmagát nyitott színházként definiáló intéz-
ménynél nem igazán szerencsés (finoman szólva). Következés-
képp szerencsésebb lett volna, ha a manifesztum szerzői nem 
az adott előadás megvalósulásának mikéntjeit emelték volna ki 
elsősorban, főleg ha ez nem a saját gyakorlatuk szabályokon 
keresztüli normává tételét jelentené, hanem a nyitottság jegyé-
ben inkább a színházi alkotófolyamat radikális ki-, fel- és meg-
nyitására és az adott városrész, város, régió, nemzet, ország, 
kontinens legégetőbb problémáinak a feltérképezésére tett erő-
feszítéseknek a szabályai és kísérletei körvonalazódtak volna, 
természetesen dialógusban az adott területek szakértőivel és az 
adott problémákat a mindennapokban átélő lakossággal, azaz 
a potenciális, majd később valós közönséggel.

Arra a fajta működésre gondolnék, amelyet a National 
Theatre of Wales követ. A National Theatre of Scotland mintá-
jára 2009-ben alapított, online közösségként létrejött, épülettel 
nem rendelkező produkciós társulat (production company), 
mint azt honlapjukon írják, „Cardiff központjában egy kis 
bázisról működik, de egész Walesen keresztül, sőt Walesen 
túl dolgozik, inspirációként felhasználva Wales gazdag és vál-
tozatos tájait, metropoliszait, kisvárosait és falvait, hihetet-
len történeteit és gazdag tehetségeit”.6 Ennek következtében 
a NTW tevékenysége egyaránt magában foglalja a nemzet-
közi együttműködéseket és a lokális, közösségi színházat, a 
konzervatív(abb)/populáris(abb) produkciókat és a kísérletező 
előadásokat, a nagyszínházi produkciókat és az utcai akció-
kat, a városi-nagyvárosi tapasztalat megjelenítését és a vidéki-
kisvárosi-falusi projekteket. Minden egyes produkciójuknál 
azonban a kiindulópont, hogy a lokális közösség(ek)et milyen 
problémák izgatják.7 Nem színházat csinálnak/visznek nekik, 
hanem közösen hoznak létre színházi eseményeket.

Pontosan azért, mert ez a fajta működés, azaz minden kö-
zös alkotás, sőt minden újradefiniálási kísérlet lehetőséget ad 
arra, hogy feltegyük azokat az alapvető kérdéseket, amelyeket 
Peter Brook Az üres tér című 1968-as könyvében már rég meg-
fogalmazott: „Miért kell színház? Mire való? Anakronizmus, 
kiöregedett furcsaság, amely tovább él, mint valami ősi em-
lékmű, vagy furcsa szokás? Miért tapsolunk és mihez? Van-e 
valódi helye a színháznak életünkben? Mi lehet a rendeltetése? 

6 http://activecitizens.net/
7 A különböző előadások említésétől most eltekintenék, l. őket az NTW 

honlapján: http://activecitizens.net/.
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Mire szolgálhat? Mit tárhat fel? Mik a jellegzetes tulajdonsá-
gai?”8 Azokat az alapvető kérdéseket tehát, amelyek segíthetnek 
feltérképezni, majd valóban újradefiniálva felnyitni a (városi) 
színház szerepét és funkcióját. Mindezt pedig természetesen 
azért, mert a mindennapi élet más intézményeihez hasonlóan 
a (városi) színház céljait és funkcióit időnként (folyamatosan?) 
újra kell gondolni, ahogy ezt például Ibsen megtette a 19. szá-
zad utolsó harmadában, a különböző színházi reformerek a 19. 
század végén, majd aztán az avantgárd, illetve a neoavantgárd 
alkotói, sőt a kortárs alkotók közül szintén számosan. S ha már 
ezeket a szerepeket és funkciókat tisztázni tudjuk, netán egyet 
is tudunk érteni velük, akkor engedhetünk szabad utat a re-
pertoárra kerülő előadások (esetleg egymástól is radikálisan 
különböző) megvalósításainak.

Fontos lenne még azt is figyelembe venni, hogy a színházi 
alkotók, ahogy korábbi korokban, ma sem tudják (bár számo-
san megkísérlik) ignorálni a kortárs médiumok, a globalizáció, 
a posztindusztriális kapitalizmus és más jelenségek által erőtel-
jesen befolyásolt kulturális, szociális, társadalmi és gazdasági 
környezetet. Vajon képes a kortárs színház reagálni a kortárs 
médiumokra: egy sportesemény egyszeriségére és egyediségére, 
egy rockkoncert energiájára, felszabadító erejére és közösségi 
érzetére, az internet azonnaliságára és interaktivitására, a televí-
zió vagy éppen a film vizuális kínálatára és lehetőségeire? Vajon 
a színház képes reflektálni vagy éppenséggel alternatívát kínálni 
a kulturális keveredésre, a migrációra, a társadalmi különbsé-
gek radikális növekedésére és más, a kortárs világot alapvetően 
meghatározó folyamatokra? Vajon milyen lehetőségei marad-

8 Peter Brook, Az üres tér, ford. Koós Anna (Budapest: Európa, 1972), 45.

tak az egykori tömegmédiumnak a városlakók/közönség/nézők 
megszólítása tekintetében? A színháznak, amely mára elvesz-
tette a tömegmédiumhoz kapcsolódó szerepeit és funkcióit… 
Vagy mégiscsak igazat kell adunk Richard Schechnernek, aki 
egy 1992-es, manifesztumnak is beillő konferencia-előadásá-
ban a színházról úgy értekezett, hogy „a 21. század vonósné-
gyese: szeretett, de borzasztóan limitált műfaj”?9

Mindenesetre az ilyen és hasonló manifesztumok segíthet-
nek tisztázni a fenti kérdéseket, a színház jelenlegi funkcióira 
és szerepeire vonatkozó problémákat és kétségeket, vagy leg-
alábbis elindíthatják a tisztázáshoz és a társadalmi konszenzus-
hoz vezető dialógust. Ebben az összefüggésben viszont talán 
szerencsésebb lett volna a szerzők részéről, ha nem manifesz-
tumban, hanem vitaindítóban gondolkodnak: míg a manifesz-
tum nyilvánosan, de egyoldalúan kijelent, addig a vitaindító 
dialógust kezdeményez. Ennek ellenére még a legrosszabb, 
nyílt szabályokat felvonultató manifesztum is tulajdonképpen 
jobb, mint a szabálynélküliségnek látszó káosz, amelynek ter-
mészetesen szintén megvannak a maga (láthatatlan) szabályai, 
csak éppen nem nyilvánosak, vagy nem mindenki számára 
egyértelműek vagy hozzáférhetők. Sőt, az is gyakori, hogy nem 
mindenkire vonatkoznak egyenlő mértékben. Mindebből pe-
dig az következik, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, prob-
lémái ellenére milyen nagy szükség van (lenne) az ilyen pontos 
szabályokkal rendelkező manifesztumokra/pályázatokra/in-
dítványokra – hazai és nemzetközi szinten egyaránt!

9 Richard Schechner, „A New Paradigm for Theatre in the Academy”, 
TDR 36, 4. sz. (1992): 8. Bár Schechner azóta már visszavonta ezt a ki-
jelentését („Theatre Alive in the New Millenium”, TDR 44, 1. sz. [2000]: 
5–6), kérdései és megállapításai továbbra is relevánsak.

BOrOSS MArTIN

MEGJEGYZÉSEK A GENTI 
MANIFESZTUM KAPCSÁN
Manifesztót írni vagány dolog. Szerepet vállalsz fel vele, és a 
vállalásaiddal együtt jár az elszámoltathatóság is. A kiáltvány 
– műfajából adódóan – extrém elemeket is tartalmaz, hogy 
magára vonzza a figyelmet, vitaindító legyen, médiavisszhan-
got, reakciót váltson ki. Kicsit mondani olyan, mintha nem 
mondanál semmit. Ennek a konkrét kiáltványnak érdekes-
sége, hogy nem az ideológia felől közelít a praktikumhoz, 
hanem fordítva, első ránézésre egy praktikusnak tűnő lista, 
amely valójában szimbolikus gesztusok és kérdések sora is 
egyben, üzenet a szakma, a döntéshozók, a színházba járók és 
általában a kultúraművelő és -fogyasztó értelmiség számára. 
Indirekten felidéz konvenciókat, és vitatkozik velük. Írott sza-
bállyá formálja íratlan szabályok ellentétét.

A kiáltvány egyúttal olyan iránykijelölés a mindenkori 
munkatársak számára, amely átláthatóságot céloz meg, és 
kölcsönös számonkérhetőséget jelent. Programot ad a társu-
latnak, ami nélkül nem is lehet intézményi szinten színházat 
csinálni. Egy kiáltvány természetesen nem jelent egyet műkö-
dési szabályzattal, így ennek alapján (még ha azt transzparen-
sen és következetesen be is tartják) nem lehet megítélni egy 
színház működését, hisz nem tartalmaz etikai kódexet, szer-
ződéseket, szakszervezeti szabályokat – de ez nem is dolga.

Leszögezendő, hogy ezek nem légből kapott, random sza-
bályok, hanem meglévő trendek szabállyá, elvvé fogalmazá-
sai. Ha az alkotó figyeli önmagát, döntéseit, visszanéz előadá-
sai történetére, abból kirajzolódnak személyes preferenciák, 
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vonzalmak, vágyak, igények, sikerek. Az alkotó és a menedzs-
ment pedig szabályt formálhat azokból a folyamatokból, ame-
lyek olyan módon önazonosak, hogy közben illeszkednek a 
kiépíteni kívánt agendába, brandbe, identitásba.

Azt is le kell szögezni, hogy ezen pontok egyike sem mi-
nőségbiztosítási záradék. Látok magam előtt borzalmas elő-
adásokat, amelyek minden pontnak megfelelnek; ugyanakkor 
a manifesztóval teljes mértékben összeegyeztethetetlen szín-
ház is lehet jó.

A kiáltvány nem a „Mit?”-ről, tehát az előadásokról, csú-
nyábban mondva a termékekről szól, hanem a miértről és a 
hogyanról.

Így értelme sincs belemenni olyan diskurzusba, hogy jo-
gos-e egy-egy pont, vagy hogy van-e egyáltalán értelme egy-
egy szabálynak, hanem abból a megközelítésből érdemes rá-
juk nézni, hogy mi az a (nyugat-európai) igény, amely ilyen 
önszabályozásokat szül. A városi fenntartású színházakról 
általában kijelenthetjük, hogy privilegizált és védett a pozíci-
ójuk egzisztenciális szempontból, és ez különösen igaz a nyu-
gat-európai csúcs elit kőszínházakra, ahol nem urambátyám 
stílus, kegy és kegyvesztettség, TTT, anyagi kiszolgáltatottság, 
valamint retardált demokratikus értékek határozzák meg a 
hagyományt és az aktuális viszonyokat.

Ha az ember (kulturális) elitbe kerül, ahol a keretek véko-
nyak, relatívak, nem tisztán láthatóak, akkor új kereteket kell 
felrajzolni. Másképp mondva: önmagadat kell provokálni, ha 

nincs más, aki provokáljon – különben bezárkózol, elfásulsz, 
elkényelmesedsz, kiürülsz.

[Először]
Ez valójában két pontot foglal magában. Szó van az ábrázolás 
módjáról, a „valós” azonban értelmezés kérdése, ha akarjuk, 
behelyettesíthetjük azzal, hogy érvényes, hiteles, húsbavágó, 
izgalmas, jelenvaló, erőteljes, tehát nemcsak mutat, formál, 
illusztrál, szimbolizál, hanem valós élményként szolgál.

Másrészt ez a pont voksot tesz le amellett, hogy a művé-
szet nem passzív, hanem élő, aktív, beavatkozik, felelőssége 
van, nem pusztán szórakoztat, vagy a véleményformálást se-
gíti, hanem előadásai, társulata cselekvővé válik színházon 
kívül is, ha már egyszer a színház a jelen és a cselekvés művé-
szete. Egy anti-elefántcsonttorony szabály.

[Másodszor]
Számomra az egyik nem következik a másikból. A színház 
valóban folyamat, és egy produkciónak is van saját élete, va-
lamint vannak kifejezetten folyamatorientált munkák (pl. egy 
workshop vagy egy közösségi színházi projekt), de azoknak 
nem az a lényege, hogy nyilvánosság előtt zajlanak, hanem az, 
hogy a résztvevők a produkciós kényszer helyett inkább egy 
ügy mentén, a kutatás, elmélyülés, felfedezés, rizikózás ked-
véért dolgozhatnak.

Egyetértek, számomra is jobb hely lenne a színház, ha 

Lam Gods (Isten báránya) – Milo Rau. Fotó: Michiel Devijver
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nem lennének igénytelen előadásokat futószalagon készítő 
gyárak, de még a legrosszabb gyárban is szükségük van a for-
matervezőknek és mérnököknek, vegyészeknek egy kis ma-
gányra és biztonságra, különben a nyilvánosság terhe miatt 
nem kockáztatnak, nem mernek hibázni az alkotófolyamat 
során – és így nem is múlják magukat felül. Elhanyagolódna 
a belsőleg elvégzendő munka: a csönd, a keresés, a megértés, 
mindennek folyamatosan kifelé kellene artikulálódnia – az 
emberi természet okozza ezt.

A teljes nyilvánosság amúgy, azt gondolom, szándékos 
túlzás – kivitelezhetetlen és értelmetlen is. De ha nem kuka-
coskodunk a részleteken, akkor ez a szabály az átlátható mű-
ködésről, illetve egy próbafolyamat számlálhatatlan járulékos 
élményének és szellemi melléktermékének a megosztásáról 
szól, ami számos módon lehetséges: az adott téma kapcsán 
reflexiók, sztorik gyűjtése a nézőktől a próbafolyamat során, 
konferencia az előadás tematikájában, próbanapló, videók, 
fotók, nyílt próbák, beszélgetések stb. Ez a típusú megosztás 
pedig jó visszacsatolás vagy inspirációs forrás lehet az alko-
tóknak, és ilyesformán szimpla igényességről beszélünk, hisz 
a nézők értelmes módokon történő bevonása a munkánkba 
nagyon kifizetődő. Még egy anti-elefántcsonttorony szabály.

[Harmadszor]
Tehát sem élő, sem halott szerző nincs feltüntetve a színla-
pon, és a forgalmazásból származó bevételből azonos jogdíjat 
fizetnek minden közreműködőnek a dramaturgtól a világo-
sítóig? Nyilván nem. Ez a pont röviden úgy is állhatna, hogy 
„minden előadás kollektív alkotás” (angolul devised show 
vagy collective creation), és csak a következő ponttal együtt 
értelmezhető.

[Negyedszer]
A (magyar) intézményes színházi kultúrában szinte blaszfé-
miával érhet fel ez a pont. Számomra ez egy érdekes szabály, 
mert az erősen esztétikainak ható megkötés mögött felsejlik 
egy politikai réteg is. Mi bajuk van ezeknek a klasszikusokkal? 
– kérdezné 10-ből 10 magyar kőszínház.

(A magyar diskurzus ma így zajlik:
– Újságíró: Mit jelent az, hogy Ókovács Szilveszter szerint a 
kereszténység lesz a fő témája az Operaház következő évadá-
nak? Ez egy ideológiai irányváltás, egy kormány által kijelölt 
új irány?
– Kormánypárti politikus: Miért, mi baj van a kereszténység-
gel? Ma már nem is lehet keresztény tematikához nyúlni?)

Az tud ezzel a ponttal azonosulni, akinek van hagyomá-
nya kollektív (devised) alkotások létrehozásában. Ez a pont 
valójában az eredetiség védelméről szól. Hogy ne lehessen ta-
karózni a művel, és a kanonizált szerzők mögé bújva gondo-
lattalanul alkotni. Az élőség védelmében született ez a pont, a 
jelenvalóságot, a relevanciát helyezi előtérbe.

[Ötödször]
Újabb anti-elefántcsonttorony szabály. Ha megváltozik a kör-
nyezeted, alkalmazkodnod kell. Az adaptálódás pallérozza 
a kreativitást, empatikusabbá, együttműködőbbé, tolerán-
sabbá tesz. Az intézményesedett alkotót ki kell mozdítani a 
komfortzónából. Ez a pont a kényelem, a rutin bombázása, 
elutasítása. Azt közvetíti, hogy kihívásokra van szükség, mert 
optimális esetben nyitás és frissesség lesz az alkotó válaszre-
akciója. Az ilyen típusú kihívásnak sok módja lehet, ez is egy 
közülük.

[Hatodszor]
Anti-elefántcsonttorony szabály – de Nyugat-Európa hétköz-
napi valósága is. A többnyelvűségről szóló szabály egy iden-
titás deklarálása, amelynek a sokféleség is része. Felkiáltó jel 
kíván lenni ez a szabály, amely folyamatosan emlékezteti a né-
zőt, hogy több perspektíva, több történelem, több értelmezés 
létezik, nem vagyunk egyfélék, és akár tetszik, akár nem, nem 
vagyunk egyedül.

[Hetedszer]
Anti-elefántcsonttorony szabály. Ennek lefektetését nyilván 
nem az az igény szülte, hogy amatőr színészek lehetőséget 
kapjanak, hanem hogy olyan szereplőket lássunk, akik nem 
pusztán azért vannak színen, mert ez a munkájuk, és szere-
pet kellett nekik adni, hanem mert valamiért nekik ott KELL 
LENNIÜK. Ennek ezer oka lehet, pl. érintettek, szakértők, 
hétköznapi emberek, akik önmagunk és társadalmunk tükrei, 
vagy különleges történettel bíró emberek. A szabály második 
felét én csak gegnek tudom értelmezni.

[Nyolcadszor]
Hasonló a 4. ponthoz: az e kritériumnak megfelelő előadá-
sokban nem lesz tetten érhető egy ideológia, csak egy prak-
tikus következmény. Közben egyfajta alkotói hozzáállást tesz 
kötelezővé ez a pont, nagyon konkrét korlátozással. 20 köb-
méter igen kevés. A rendezők falakban nem nagyon gondol-
kodhatnak nagyszínpadi produkciók esetén, és azt is többször 
meg kell fontolniuk, hogy bútorokból mi kerülhet színpadra. 
Stilizációra, önmérsékletre szólít fel. Ez olyan típusú keretet 
kínál, mintha azt mondanák: alkoss pénztelenül! Ezt persze 
nem teszik, bár miért is ne szerepelhetne a pontok közt költ-
ségvetésbeli limit. Hogy mondjuk nem lehetne 100 ezer euró-
nál több egy előadás költségvetése. El lehetne felejteni a sztár-
rendezőket, a 30 közreműködőt foglalkoztató előadásokat, és 
persze a 9. és 10. pontban foglaltakat is.

[Kilencedszer]
Az én ízlésemnek ez kissé allűrös, de kétségkívül szintén anti-
elefántcsonttorony szabály, ami jó.

Az egykor kolonizáló (ma is a világ leggazdagabb országa-
it adó) Nyugat értelmisége érthető módon küzd a jóléti bűn-
tudat felelősségérzetbe való becsatornázásáért. Budapestről 
nézve nem a súlyos kötelességérzetet érzem át, ha elképze-
lem, hogy pl. Palesztinában próbálok, inkább egzotikumnak 
és kalandnak tűnik.

[Tizedszer]
Ez egy jó példa arra, hogy létezik olyan nyitási felület, amely a 
független színházi alkotók számára evidens igény, a kőszínhá-
zaknak viszont már korántsem az. Mert amikor egy független 
produkció utazik, az az esetek döntő többségében úgy valósul 
meg, hogy vagy a meghívó fél, vagy egy közösen szerzett pá-
lyázat fedezi a költségeket. Egy kőszínház sokszor hatalmas 
apparátussal megy, amit komoly összegek (tehát áldozatok) 
árán lehet megvalósítani.

Itt a kérdés az, hogy az anyagi áldozatot mennyire kom-
penzálja a találkozás új nézőkkel, az adott színház tudja-e és 
akarja-e mérni a hatást a különböző kontextusokban, akar-e 
új szempontokat megismerni, vendégnek lenni. Röviden: eb-
ben a pontban is benne van önmaguk kihívás elé állítása, ami-
ről az egész manifesztó szól.
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A HIBÁRÓL
Mit jelent a hiba a kortárs előadó-művészetben? Melyik konvenció szerint 
mi számít hibának: mi a hiba hagyományos értelmezése, és hogyan változik 
a jelentése? Mi történik például akkor, amikor a kortárs színház beemeli az 
esetlenséget mint új esztétikai kategóriát: mikor és milyen kód alapján lesz 
esztétikai minőséggé az, ami addig hiba volt? Miért hiba a bulvárban, ami egy 
másik műfajban nem az? Egyszóval mitől hiba valami az egyik előadásban, és 
egy másikban ugyanaz miért nem? Erről és hasonló kérdésekről beszélgetett 
SCHULLER GABRIELLA színháztörténész, GAJDÓ TAMÁS színháztörténész és 
SZABÓ-SZÉKELY ÁRMIN dramaturg.

Szabó-Székely Ármin: A színházi hibáról eszembe jutott 
egy munkám, A hattyú bemutatója az Örkényben. Az előadást 
Polgár Csaba rendezte, és kitűzött cél volt, hogy kezdjünk va-
lamit a Molnár-konvencióval. Azzal a fajta játékhagyomány-
nyal, amely a jól megcsinált színdarabok szigorú szabályaira 
épül, dramaturgiája szinte matematikai képletekkel elemez-
hető. Három részben játsszuk az előadást, ebben például nem 
lehetett a konvenciót megkerülni, semmilyen más elosztásban 
nem működött volna. A második felvonás végén, amikor elő-
ször elcsattan az a bizonyos csók a tanár és – akkor még – Ale-
xandra között, van egy megfagyott pillanat az estélyen, amely-
nek mindenki szemtanúja. Ez nálunk úgy lett színpadra rakva, 
hogy az Albert herceget játszó Ficza István elénekli a Morgen! 
című Richard Strauss-dalt. Ez egy nagyon szép dal, amelyet ő 
nagyon szépen el tud énekelni. De van ennek a dalnak egy ze-
nei bevezetése, és az énekesnek egy adott ponton kell belépnie. 

A premieren ez nem sikerült. Mivel minden élő, a zenei alapot 
is a színpadon lévők adják, mindenkinek azonnal megválto-
zott a jelenléte. Teljesen egyértelmű volt, hogy most „nagyon” 
történik valami. És Nagy Zsolt, aki a kívülálló tanítót játssza 
a darabban, egyszer csak megtörte ezt a színészileg, drama-
turgiailag, zeneileg és vizuálisan is rendkívül teátrális pillana-
tot, és az mondta: „Álljunk meg, ezt most megcsináljuk még 
egyszer.” És mindenki leállt abban a pillanatban, Nagy Zsolt 
beintett még egyszer ugyanennek a zenének, Ficza belépett, 
ahol kell, az Alexandrát játszó Tenki Réka visszavetette magát 
a jelenetbe, és lement a zárlat. (Annyit hozzáteszek, hogy az 
előadásban korábban is van egy pont, ahol a tanár egy dalt ve-
zényel, amelyet ő tanított be a hercegi család kamasz fiainak.) 
Volt is egy kis ebből adódó zavart valami a nézőtéren, de alap-
vetően az derült ki a visszajelzésekből, hogy nem volt egyértel-
mű, hogy ez az előadás része, vagy sem. Hiba vagy inkább egy 
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kissé érthetetlen rendezői gesztus, amellyel azt jelzi az előadás, 
hogy ez csak színház stb. – szóval a nézők elkezdték valahogy 
megmagyarázni. (Az persze nem merült fel, hogy ez a rész így 
is maradjon, mert annyira azért nem volt jó.)

Schuller Gabriella: És szerinted az, hogy pont Zsolt rea-
gált így, összefügg azzal, hogy ő…

Sz.-Sz. Á.: Krétakörös volt?
S. G.: Igen. Próbáltam magamnak példákat gyűjteni a 

véletlen és a hiba műalkotásokba építésére, egész listát írtam 
össze, és azt látom, hogy az avantgárdon és a neoavantgárdon 
belül ennek komoly hagyománya van, nagyon sokan beszél-
nek erről. De a fősodorban nem nagyon tudok olyan példát 
mondani, ahol polgárjogot nyer a hiba.

Sz.-Sz. Á.: A bulvárba például szerintem beépül. Egy-egy 
jól sikerült rontást megtartanak, mert mindig nevetnek rajta. 
A közönség imádja, hogy a színészek látszólag kiesnek egy 
pillanatra a szerepből. Megismétlik a hibát, és mesterségbeli 
fogás lesz belőle.

S. G.: Zsótér Sándor Hippolütosza jutott eszembe mint 
határeset. Határeset, mert mégsem egy performansz, hanem 
a Nemzeti Színházban történik, ha nem is a nagyszínpadon. 
Ott van a ló meg a gyerekek. Kétszer néztem meg az előadást, 
és az első estén meghökkentően jól ment a szereplés a lónak 
és a gyerekeknek is. A második alkalommal viszont a kislány 
önállósította magát, és a ló sem volt minden pillanatban oké. 
És nagyon érdekes volt, hogy Mátyássy Bence, aki a gyerekek 
apukája, a szerepen belül maradva, de atyai kompetenciáit 
maximálisan mozgósítva próbálta a helyzetet megoldani. Te-
hát nem úgy, ahogy a legenda szerint valaki a Bánk bán köz-
ben a függöny elé lépve kiszólt, hogy most már maradjanak 
csendben az iskolások.

Gajdó Tamás: Sinkovits Imre a Nemzeti Színházban. 
Részletesen beszélt is erről. A karzaton a diákok zajongtak, ő 
pedig kiállt az előadásból, és odaszólt. Mester Ákos tisztázta 
is vele egy interjúban, hogy nem mint Bánk bán fegyelmezte 
meg a gyerekeket. „Mint a Bánk bánt játszó színész szóltam 
hozzájuk, aki kénytelen a szerepéből kilépni előadás közben” 
– fejtegette Sinkovits. És ebből egy kicsit botrány lett.

S. G.: Ezzel együtt persze a színháztörténeti emlékezet 
szempontjából érdekes sztori is. Mint a legtöbb olyan esetben, 
amikor valamiért felfüggesztődik az illúzió.

G. T.: Mindenki máshogy ítélte ezt meg, hogy egy színész 
kiléphet-e a szerepéből, vagy kötelessége végigjátszani. Sin-
kovits azzal érvelt, hogy nem lehet hagyni, hogy teljesen szét-
bombázzák az előadást. És azt is elmondta, hogy nagyon sok 
egyetértő levelet kapott.

S. G.: A civil minőség annyira szép lehet, hogy „kárpótol-
ja” a nézőt a hibáért, vagy azért, hogy a színész kilép a szerep-
ből. A Hippolütosz esetében is ez történt, bár gyengült a szín-
padi fikció, mégis ritka erős és emlékezetes jelenet volt. Azért 
kérdeztem a Krétakört, mert az ő előadásaikban volt többször 
az az élményem, hogy nagyon könnyen ki-be léptek a sze-
repből, ha valami váratlan dolog történt. Például valakinek 
megszólalt a Siráj alatt a telefonja, és Láng Annamari Nyina 
monológja közben odaszólt, hogy „kapcsolja ki nyugodtan, 
megvárom”, majd ugyanolyan koncentrációval és energiával 
folytatta a monológot.

Sz.-Sz. Á.: Még a Hippolütoszhoz kapcsolódva: az előadás 
egyik alaphatása, hogy a gyerek is, de főleg a ló be van tanít-
va valamire, és végig azon „izgul” a néző, hogy hogyan fogja 
végigcsinálni.

S. G.: Igen. A kockázat.
Sz.-Sz. Á.: És végül is a színészeknél is erről van szó, ha 

Sinkovits játssza Bánk bánt, akkor is az történik, hogy mi tud-
juk: nekik valamit végre kell hajtani, és figyelünk, vajon tetten 
érünk-e valami döccenést. Nyilván nem ezért járunk színház-
ba, de talán ez is egy ok, ami miatt izgalmas a színházat nézni.

G. T.: Abban talán mindenki egyetért, hogy a gyerekek és 
az állatok a legveszélyesebbek a színpadon. Amikor Ruttkai 
Éva gyermekkorában a Belvárosi Színházban a Lüszisztratéban 
játszott, volt egy színész, akinek az volt a dolga, hogy ha pisil-
nie kell, akkor ki tudja vinni észrevétlenül. Tehát igyekeztek 
ezeket a váratlan helyzeteket beépíteni vagy megelőzni. Hogy-
ha nagyon erre figyelünk, akkor észrevehetünk valamit, de azt 
hiszem, az sokkal fontosabb, hogy olyan nagy döccenő ne le-
gyen, ami teljesen kizökkent, vagy megszakítja az előadást…

Sz.-Sz. Á.: Áramszünet?
S. G.: Kivétel, amikor valaki ezt a helyzetet teszi meg ki-

indulópontnak. Itt jön be az avantgárd. Najmányi Lászlónak 
ez az egyik kedvenc története: gyerekkorában nézett egy elő-
adást, ahol kigyulladt a díszlet. És azt vette észre, hogy az, hogy 
kigyulladt a díszlet, és a színészek kétségbeesetten próbálják 
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oltani a tüzet, de közben fenntartani azt a látszatot, hogy megy 
tovább az előadás, sokkal érdekesebb volt, mint ami addig 
zajlott. Ezért is fordult a Kovács István Stúdió előadásaiban a 
performatív színházi helyzetek felé, mert ez érdekelte.

Sz.-Sz. Á.: Tulajdonképpen ezzel foglalkozik maga a pró-
ba. Kivéve a performansznál, mert ott nincs. Azt feltérképezni, 
hogy mi hogy lehet, hogy ne legyen. Nagyon sok dolog, amit a 
próbákon elvetnek, bizonyos értelemben valami hiba. Mond-
juk egy jelenetnek a hibás megoldása, amelyet a rendező, a 
színészek stb. valamilyen szempontrendszer alapján hibásnak 
értékelnek, és nem engednek a nézők elé. És van egy technikai 
része is a dolognak: a próbákon derüljön ki, ha valami nem 
működik. Szerintem az az érdekes kérdés, hogy valami, ami 
az adott gyakorlatban hibának számít, hogyan lesz később 
alapvetés. Például a nézőkkel való kontakt: az, hogy ki lehet-e 
lépni a szerepből és az előadásból a Sinkovits-féle esetben még 
problémaként jelenik meg, majd születnek olyan előadások, 
amelyek kifejezetten arra építenek, hogy lazán megszólíthatod 
a nézőt. Magát a hibát építik be mint színházi eszközt.

G. T.: Színháztörténeti példa jut eszembe: milyen az ide-
ális színész? Szép termete van, tiszta hangja, érthető beszéde 
– valaha ezt követelték meg. Aztán jött a naturalizmus, és a 
színészek elkezdtek krákogni, köhögni, úgy ejtették a szava-
kat, ahogy az életben hallották.

S. G.: Vagy éppen színészi képzést nem kapott átlagos em-
berekkel játszatták az előadást, mint André Antoine.

G. T.: Így kezdték el játszani a darabokat, ebből konvenció 
lett. Bárdos Artúr pedig felcsattan, hogy úgy érzi magát az 
ember a színházban, mint egy fül-orr-gégészeti váróterem-
ben. Vagy Jászai Mari feljegyzi, hogy Ivánfi Jenő azt mond-
ta, nem baj, ha eltévesztitek a szöveget, sőt, szinte kívánatos, 
mert nem hat betanultnak.

S. G.: Az avantgárdban is elindult egy ilyen folyamat, 
amelyik vállalja ezt a rizikót, hogy civileket, átlagos embe-
reket állít színpadra, vagy egyenesen olyanokat, akik még az 
átlagemberhez képest is hátrányból indulnak – gondolok itt 
Jeles András hajléktalanokkal színre vitt Revizorára vagy a 
Play Molnár sérült szereplőire. (Utóbbi kapcsán érdekesség-
ként jegyzem meg, hogy miközben Jeles kockázatot vállalt a 
színészválasztással, az előadás óraműszerű pontossággal lett 
megalkotva.) Fel tudunk sorolni példákat, történetileg lekö-
vethető, hogy mikor, hol, milyen műfajokba fér ez bele. De 
szkeptikus vagyok azt illetően, hogy például a Vígszínház 
nagyszínpadán is meg tud-e történni ilyesmi.

Sz.-Sz. Á.: Min múlik, hogy valamit hibának látunk egy 
előadásban, vagy radikális, avantgárd megoldásnak?

S. G.: Szerintem a színész magabiztosságán nagyon sok 
múlik, hogy mennyire görcsöl rá a fikció fenntartására.  
A hamlet.ws egyik előadásáról például Rába Roland kidobott 
egy nézőt. „Már másodjára néz az órájára, ha unja az előadást, 
menjen el.” És olyan magabiztosan és profin csinálta – közben 
azért persze elgondolkodtam, hogy ez jó-e –, hogy nem oko-
zott olyan fennakadást, amitől azt érezted volna, hogy az esz-
tétikája a dolognak megszakad. Igaz, ebben az előadásban a 
színészek eleve ki-be léptek a szerepekből, és megszólították a 
nézőket – a lazább keretet valószínűleg egyszerűbb megtörni.

G. T.: Egy független társulatnak talán könnyebb így hoz-
záállni egy előadáshoz, mint egy ősi intézménynek, amelynek 
meg kell tartania a bérleteseit. Utóbbiban a színész talán job-
ban érzi, hogy benne van a gépezetben, és neki be kell jönni, 
és el kell mondani azt a szöveget estéről estére.

Sz.-Sz. Á.: A néző is tud hibázni?

S. G.: Szerintem nincsen olyan fennhatóság, ami azt 
mondhatná, hibázol, ha éppen nevetsz a tragédián, vagy sírsz 
egy komédián. Viszont Bécsy Tamás egyik anekdotája arról 
szólt, hogy egy külföldi színházi fesztiválon kihívták a szín-
padra, és amikor a helyére kellett volna mennie, ő ellenállt, 
egyre kellemetlenebbé téve a játszók helyzetét. Azt akarta de-
monstrálni, lényegében sikeresen, hogy hiába aktivizálják a 
nézőt, valójában ilyenkor is egy körülírt szerepet várnak el 
tőle. Ez egy oktató célú, demonstratív nézői hiba volt.

Sz.-Sz. Á.: Tudtok olyan példát mondani, amikor a kriti-
kus azt hitte valamiről, hogy hiba, pedig nem volt az?

G. T.: A legismertebb eset Katona József Bánk bán című 
művének a Pesti Magyar Színházban rendezett első előadásán 
történt 1839. március 23-án. Vörösmarty Mihály az Athenae-
um című folyóiratban megjelent kritikájában megjegyezte, 
hogy ki kellene hagyni azt a jelenetet, amelyben Bánk együtt 
találja Melindát és Ottót, „ha egyébiránt ezen megjelenés 
nem a színész tévedése volt, s ahelyett, hogy (mint valószínű) 
megrohanja, visszamegyen”. Vagyis Vörösmarty azt gondol-
ta, hogy a Bánkot alakító Egressy Gábor véletlenül tévedt a 
színpadra. Gyulai Pál és Arany János egyébként megvédték 
Katonát, s leszögezték, hogy alapos külső és belső okok iga-
zolják ezt a jelenetet.

S. G.: Szirtes Jánosnak volt egy performansza, aminek a 
végén direkt bevizelt a nadrágjába. Ezt több helyen is bemu-
tatta, és például Németországban azt hitték, hogy izgalmában 
baleset érte, és úgy tettek, mintha nem történt volna semmi. 
Ellenben Svédországban vették a lapot, és hahotáztak. Eny-
nyiben tehát nemcsak a műfaji kódon múlik, hogy hibaként 
észlelünk-e valamit, hanem a kultúránkon, a szocializáci-
ónkon is. Távolabbi példa, de talán kapcsolódik a témához: 
a kisrealista atmoszférateremtést se övezte eleinte osztatlan 
elismerés a kritikusok részéről, amellett hogy Csehov eleve 
elhibázottnak vélte művei Sztanyiszlavszkij-féle értelmezését. 
Mindenesetre ebből az aprólékos realizmusból később olyan 
erős konvenció lett, ami ellen már harcolni kellett, hogy nem 
ez az egyetlen üdvös előadásmódja a Csehov-daraboknak.

Sz.-Sz. Á.: Nem lehet, hogy annyi a különbség aközött, 
hogy valami hiba vagy színházi eszköz, hogy elkezdik-e is-
mételni? Amikor egyszer-kétszer megtörténik, akkor hiba, de 
ha tudni lehet, hogy ez például egy olyan előadás, amelyben 
megszólítják a nézőket, és akár ki is küldik őket, akkor már 
hatáselem?

G. T.: A kabaré úgy született Magyarországon, hogy Nagy 
Endre felolvasásába valaki beleásított a nézőtéren. És akkor Nagy 
Endre azt mondta, hogy mégsem a novelláját fogja felolvasni, 
hanem elmond egy mesét. A mese arról szólt, hogy a királynak 
az udvarában nincsen vadszamár, mire a tudósok a következőt 
megoldást javasolják: venni kell egy szelíd szamarat, be kell öl-
töztetni szmokingba, be kell ültetni a kabaréba az ötkoronás 
helyre, és ott majd megvadul. A közönség persze vette a lapot, 
hogy erről az ásítozó emberről beszél – nagy röhögés. A poén 
annyira bejött, hogy Nagy Endrét másnap is elhívták ugyanezzel 
a számmal. És másnap beültettek egy beépített ásító nézőt.

Sz.-Sz. Á.: Ez kicsit olyan, mint a mutáns gén: egy véletlen 
meghibásodásból adott körülmények között a túlélés kulcsa 
lehet.

S. G.: Erdély Miklós is éppen ezt a metaforát használja 
az egyik írásában. A hiba a kreativitás lehetősége, és olyan a 
művészet számára, mint az evolúcióban a mutáns gén.

Lejegyezte: Szabó-Székely Ármin
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ALBErT DOrOTTYA

ÜDVÖZ LÉGY, 
TÖKÉLETLENSÉG!

A bukás és az esetlenség táncszínpadi lehetőségeiről: Keith Hennessy, Mary Pearson, Vágner Orsolya

Induljunk a képzőművészettől: Marcel Duchamp 1915-től dol-
gozott A menyasszony, akit éppen agglegényei meztelenítenek le 
(másik nevén: Le Grand Verre) című installációján, majd 1923-
ban „befejezetlennek” nyilvánította azt. Az alkotás – épségben, 
de nem készen – csupán az első kiállítást érte meg, szállítás 
közben ugyanis megrepedt a vázát alkotó hatalmas üvegfelü-
let, amelyet Duchamp rendbe hozott ugyan, a karcolásokhoz 
azonban hozzá sem nyúlt. A véletlen műve lett ez a hiba, amely 
– Joseph Nechvatal képzőművész szerint – „befejezte” a mű-
vet, nem mellékesen pedig dinamikát csempészett a homogén 
felületbe.1 Egy színházi példa ugyanerre a tapasztalatra: René 
Pollesch német színházi rendező van, hogy lehetetlen feladat 
elé állítja a színészeit, amikor olyan gyors szövegmondást kér, 
hogy az egyértelműen nyelvbotlásba torkollik. Pollesch a nem-
tökéletes esztétikájához folyamodva törekszik az eszményi for-
ma kibillentésére és a kudarcba fúló virtuozitás újraértelmezé-
sére, azaz nem-hibaként való felmutatására.

Joseph Nechvatal, a már említett chicagói származású 
posztkonceptualista képzőművész a digitális művészetet ele-

1 Joseph Nechvatal, „Failure and Error and Chance (in Art)”, https://
post.thing.net/node/4165.

gyíti klasszikus festészeti megoldásokkal, így például C++ 
programot használva roncsolja szét és alakítja át festményeit, 
amelyeken intim testrészeket ábrázol. A kortárs művészetek-
ben szerinte a bukás esélye az, ami leginkább izgalmas, az a 
meghatározhatatlan és behatárolhatatlan identitás és funkció, 
hogy szabadság és nem szisztematikus rendetlenség övezi. Ami 
az egyik pillanatban bukásnak számít, az a másikban könnye-
dén pozitív előjelet kaphat. A bukás – véli Nechvatal – tágítja a 
művészet határait azáltal, hogy szembeszegül a rendszerszerű 
és egységesített eszménnyel, amely a neoklasszicizmusban és 
naturalizmusban gyökerezik, és ellenáll neki.2 A bukást nem 
lehet erőltetni. Egyetlen forrása, ha az alkotó vállalja rizikót, 
hogy művészetében automatikusan hibákba botlik.

A bukás és a queer

A rizikó és a bukás tematizálásával egyre több művész fog-
lalkozik világszerte. A San Franciscóban élő és alkotó Keith 
Hennessyt elsősorban politikai-társadalmi kérdések – anar-
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chizmus, kapitalizmus, gazdasági válság, aktivizmus, fe-
minizmus – izgatják. Egyik munkája, a 2012-ben a Circo 
Zeróval közösen bemutatott Turbulence (a dance about the 
economy) a bizonytalan és kétségbeejtő gazdasági helyzetet 
és várható következményeit dolgozta fel más-más művészeti 
területekről érkező alkotótársak segítségével. Hennessy olyan 
koreográfiában gondolkozott, amely önmagában hordozza és 
jeleníti meg a kollektív bukást, az instabil struktúrát, amely 
fenntarthatatlan rendszereken nyugszik. Táncának – hason-
lóan a gazdaság állapotához, szerkezetéhez – nincsen táma-
sza, biztos pontja, a mű nem bír megállni a maga lábán, azaz 
bukásra van ítélve. És miközben darabjaira hulló, zavaros, 
átláthatatlan „összevisszaságot” állít színpadra, szabadon 
játszik a széles körben elterjedt és elfogadott szabályokkal, s 
könyörtelenül megbolygatja a minket körülölelő normatív 
rendszereket. „Az egyik táncost, aki hanyatt fekszik ruhával 
letakart arccal, leöntik vízzel. Egy férfi közömbösen himbá-
lózik, miközben érthetetlenül motyog valamit. Három másik 
a földön ülve meditál. Az ajtóban táncosok csüngnek, mint a 
denevérek, később trapézon csimpaszkodnak, fejükön arany 
flitteres csuklyaszerűség, mint az elítélteknek” – szól egy leírás 

az előadásról.3 A zavar, a torz struktúra csak úgy maradhat az 
előadás mozgatórugója – elkerülve a teátrálissá válás veszélyét 
–, ha minden alkalommal újdonságot rejt magában, ahogy 
Hennessy ezt el is érte azáltal, hogy minden előadáshoz új al-
kotótársakat keresett: „A társulat nem társulat többé, hanem 
rugalmas, nomád, szabadúszó, neoliberális seggfejek efemer 
gyülekezete.”4 A helyzet iróniája, hogy az a projektje kapta az 
eddigi legnagyobb anyagi támogatást, amely líraian ugyan, de 
az ingoványos gazdasági állapotra reflektált. „Poénkodunk, 
hogy a Turbulence egy megbukott politikai színházi kollek-
tíva. Elfogadjuk a kritikát, hogy a kortárs táncosok az utolsó 
neoliberális egyént testesítik meg: az individuális szabadság-
nak szentelve magunkat megállás nélkül dolgozunk, és ritkán 
jutunk pénzhez, a karriert részesítve előnyben a közösséggel 
szemben. [...] És mégis játszunk, elmélkedünk, álmodunk és 
küzdünk egy közösen elképzelt és megtestesített queer utópi-
áért” – írják Henessyék. A queer az ő felfogásukban ellenálló 
erőt jelent a hatalmi rendszerrel, annak nemre, fajra, társa-
dalmi osztályra, szexualitásra, testre vonatkozó normáival 
szemben. A queer mint a bukás filozófiája új utak után kutat, 
és alternatív lehetőségeket kínál egy új életkonstrukció felállí-
tására. A Turbulence maga is a bukás: nincs lekottázva, bármi 
megtörténhet az előadásban, Hennessy döntésétől függ, hogy 
megszakítja vagy leállítja a darabot, emellett erősen szem-
bemegy a nézői elvárással azáltal, hogy egy atomjaira esett, 
kaotikus, behatárolhatatlan történésre invitálja őket, amelyről 
nem árul el semmit, mert még ő sem tudja, mire számíthat.

A bukás kéz a kézben jár a kapitalizmussal, írja Judith 
Halberstam The Queer Art of Failure című könyvében,5 amely 
a sikert a profittal, a bukást a vagyonszerzés képtelenségé-
vel társítja. Ebben a felállásban a queer küzdelem, a művé-
szet piac nélküli története, a szövegkönyv nélküli drámáé, az 
egy helyben toporgó narratíváé. Halberstam szerint a bukás 
queer művészete a valószínűtlent, a jelentéktelent izzítja fel. 
Csendesen veszít, és e vesztés közben új élet- és művésze-
ti célokat keres jelezve, hogy van alternatívája a hatalmi (és 
heteronormatív) rendszereknek. A queer test- és társadalmi 
világképek a bukás egyértelmű jelei, míg a heteroszexualitás-
hoz a teljesítmény, az elégedettség és a siker fogalmai társul-
nak. A bukás: ellenállás – fejti ki.

Egy tágas ernyő

És most ugorjunk át Európába: Mary Pearson liverpooli 
előadóművész 2011 óta foglalkozik a bukás (failure) eszté-
tikai, politikai és társadalmi vonatkozásaival. A bukás, ami-
ről ő beszél, semmiképpen sem tévesztendő össze a hibával:  
„A kettőnek (failure és error) más a jelentése. A bukás magá-
ban foglal egyfajta szubjektív ítéletet, hogy valamit sikeres-
nek, mást meg kudarcosnak ítélünk. Ezzel szemben a hiba: 
hiba, még akkor is, ha jól sül el a végén. Úgy is mondhatnám, 
hogy kevésbé szubjektív. Engem a bukás érdekel, azt boncol-
gatom.” Amikor társulata feloszlott, és Pearson egy szólón 
kezdett dolgozni, akkor merültek fel benne először és élesen 

3 Gia Kourlas, „Churning Their Way Through a Familiar Labyrinth of 
Economics and Politics”, The New York Times, 2012.10.09., https://www.
nytimes.com/2012/10/10/arts/dance/keith-hennessys-turbulence-at-
new-york-live-arts.html.

4 http://circozero.org/turbulence/
5 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure (Durham & London: 

Duke University Press, 2011), 88.
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az előadás külső-belső „nyomására” vonatkozó kérdések. „Mi 
a siker, és mi a bukás? Az előadást el kell adni, azaz el kell 
jutni vele valameddig. Mégis hová tűnik a humorom, amikor 
egy darabon dolgozom? Hová tűnik az erőm, amikor táncol-
ni szeretnék? A tánchoz hozzátapadtak bizonyos fogalmak, 
mint szépség, tisztaság, tökéletesség, de mi rejlik e fogalmak 
mögött?” Pearson előadásaival és FAILURE Lab elnevezésű 
(nem csak profiknak meghirdetett) műhelyével arra mozgó-
sít, hogy vizsgáljuk felül a gondolkodásmódunkat: „A sebez-
hetőség vagy gyengeség gyakran azzal függ össze, hogy nem 
érjük el a célunkat, nem teljesítünk az elvárásaink szerint. Ha 
egy célra fókuszálunk, az azt jelenti, hogy már előre tudjuk, 
hová szeretnénk eljutni. Így azonban könnyen megtorpanha-
tunk az alkotói folyamat során, és konfliktus alakulhat ki a 
cél és a kreatív munka között.” Kitűzött célok helyett Pearson 
a bolyongásban, a meglepetésben, a felfedezésben, a kutatás-
ban és tájékozatlanságban hisz, amely új lehetőségeket tárhat 
fel előttünk. „Még nem tudom, mit keresek, de meg fogom 
találni. Engedjük el a kereteket! A bukás egy tágas ernyő!”6 
– vallja. Pearsont Keith Hennessy zavar/tájékozatlanság-stra-
tégiája (disorientation as a strategy) – amely főként a kontakt 
improvizáció segítségével a perifériára és szélsőségekre enged 
kitekintést – ihlette munkamódszere kidolgozására. Ennek 
egyik kulcsmozzanata az érzékenyítés (sensitizing), azaz a sa-
ját és környezetünk rezzenéseire való odafigyelés, a különbö-
ző állapotok és változások fizikai észlelése. „Az emberi agyba 
bele van ültetve az ítélkezés mechanizmusa. Megpróbálok 
a határok mögé látni, amelyeket az agyam, az iskola vagy a 
családom generált, meg kell találnom azt az értékrendszert, 
ahonnan az előítéleteim erednek. Nem feltétlenül kell tud-
nunk, hogy valami jó-e, vagy sem, meg kell szabadulnunk az 
elvárások okozta nyomástól, és ez nem könnyű.” Pearson a 
zavarkeltés módszerével egy időben azt is kutatja, mi történik 
akkor, ha a közönség rejtéllyel, bizonytalansággal, esetleg féle-
lemmel, kényelmetlenséggel találkozik az előadás során, egy 
olyan színházi térrel, amelyet neki magának kell felfedeznie. 

6 A „Failure is a Wide Umbrella” egyben Pearson improvizációs workshop-
jának a címe is.

„Hogyan éljük meg a tudatlanságot, a kihasználtságot? En-
gem nem érdekelnek az üzenetek, én kérdezni szeretek, képe-
ket felmutatni, visszatükröző felületeket kínálni. Én kérdezek, 
te csatlakozhatsz ehhez, és nagy eséllyel nem fogjuk megfej-
teni a választ. Nem oldunk meg semmit – érezni, érzékelni 
fogunk.” A nem tudást, a tájékozatlanságot mint módszert, 
illetve a túlzást, a rejtélyt, a halmozást vagy a csalódást az ítél-
kezés lefegyverzésére használja. „A kultúra, a szórakoztató-, 
a divat- és a szépségipar felállította standardokat, normatív 
gondolkodást szeretném kétségbe vonni.7 A FAILURE Labbal 
forradalmat akarok indítani a logika ösztön feletti uralma el-
len” – hangoztatja.

Elbűvölő esetlenség

Magyarországon a Budapest Kortárstánc Főiskolán (BKTF) 
frissen végzett Vágner Orsolya foglalkozik e kérdéskörrel, 
de más megközelítésből: a fent említett amerikai vonaltól 
eltérően a téma társadalmi-politikai kontextusától eltekint-
ve pusztán a tánc és a mozgásanyag felől vizsgálja a színpadi 

7 Pearson 2012-ben bemutatott Failure (& other opportunities for non 
linear success) című szólójában az abszurd vizuális megjelenés találkozik 
a kortárs tánc, a komédia a társadalmi kommentár elemeivel. Pearson a 
divat áldozatává: feltörekvő popdívává és krónikusan alulteljesítő egyén-
né alakul át, akit a kereskedelmi siker félrevezető ábrándjai hajtanak. Egy 
kör közepén áll, a körülötte lévő, a közönség soraiból felkért férfiak pe-
dig nézik őt, rózsaszín legyezővel a kezükben, amint különböző állapot-
változásokon megy keresztül. Sztároktól ellesett mozdulatokkal pózol, 
kéjelgést imitál, és miközben minden erejével próbálja felhívni magára 
a figyelmet, nevetség tárgya lesz. A 2014-es The Sand Dog Cometh-ben 
egy, a divatot mindenáron követni akaró túlsminkelt, giccses, ízléstelen, 
bizarr stílusú, csetlő-botló nőt formál meg, aki önfeledten táncol az ál-
ságos sznobizmus, a popkultúra és a trash határmezsgyéjén. Míg a 2016-
ban bemutatott FoMO, mofos! (Fear of Missing Out, motherfuckers!) 
című szólójában a digitális világban való tévelygést, otthontalanságot,  
idegenséget, a végtelen lehetőségek illúziójának hatását és az identitás-
vesztés kérdését vizsgálja egy olyan esetlen nő szempontjából, aki idege-
nül mozog az internet világában, minduntalan kudarcba fullad a meg-
értésére való törekvésben, és ebben a különcségében/kitaszítottságában 
kicsúszik alóla a talaj.

◆  Újdonság: Elindítjuk podcast-sorozatunkat, a Hangosítót – októberben az improvizáció, novemberben a múltfeldolgozás lesz 
a téma

◆  KritiKáK: rabih Mroué nyitrán, Az Ügy a trafóban, Chicago székesfehérváron, semmelweis az operettben, Büszkeség és 
balítélet a Centrálban, szegény dzsoni és árnika a Budapest Bábszínházban, időfutár a Pesti Magyar színházban, táP színház: 
A csatorna, CsáÓ a jurányiban, Kelemen Kristóf: Megyfigyelők a trafóban

◆  intErjÚ: szalontay tünde, Földeáki nóra
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Turbulence (a dance about the economy). Fotó: David Visnjic

tökéletlenséget, amelyet szerethető esetlenségnek nevez. Sok 
esetben az esetlenséget a virtuozitás ellentéteként is felfoghat-
juk: „nem hiba a szó valódi értelmében, inkább tökéletlen-
ség, az általánosan elfogadott és gondolt tökéletesség ellen-
téte, ám fontos, hogy kedves és szeretnivaló” – véli Vágner. 
A virtuóz táncos saját képességeinek és technikai tökélyének 
manifesztálására törekszik, ahogyan azt Bettina Brandl-Risi 
kortárs színházkutató is írja a német színpadon tapasztalható 
túljátszás és tökéletlenség eseteiről szóló cikkében: a virtuóz 
előadó „a fizikai egyediségre támaszkodik, és a színjátszás 
materiális aspektusait mutatja fel, vagyis a virtuózra jellemző 
trükkökkel és csalafintaságokkal él”,8 ezáltal lerántja a leplet 
az illúziószínházi rendszerről, hiszen rést képez a táncos és 
az általa alakított szerep között, amelyeknek a reprezentáció 
színházában össze kellene forrniuk. A virtuóz önmagát érvé-
nyesíti, és megpróbál kiküszöbölni minden olyan tényezőt, 
amely kibillentheti vagy megzavarhatja őt a színpadi játék so-
rán – ilyen tényező többek között a közönség is. Vágner ellen-
ben pont a közönség felől nézi a dolgokat, az ő megérzéseire 
apellál. Egy teljes szisztémát és módszert eszel és kísérletez ki 
azért, hogy a közönség kedvesnek és szerethetőnek találjon 
egy koreográfiát, miközben táncosait váratlan, kellemetlen, 
zavarodott helyzetbe tereli. „Láttam egy előadást, ami ugyan 
kiforratlan volt, bár nekem tetszett, amiben az volt az érdekes, 
hogy a szereplők darab közben rögtön javítani kezdték a hi-
bákat. Egyértelmű volt, hogy hibáztak, nem volt benne szán-
dékosság. Ekkor merült fel bennem, hogy valami hasonlót 
kéne csinálni, de úgy, hogy a hiba ne hibaként jelentkezzen, 
hanem önkéntelen következményként.”

Hogyan válhat az előadó önkéntelenné a színpadon, és 
miként lavírozhat az előidézett önkéntelenség és a színpaddal 

8 Bettina Brandl-Risi, „Az új virtuozitás”, Színház.net, 2008.11.08., 
http://szinhaz.net/2008/11/08/bettina-brandl-risi-az-uj-virtuozitas/.

járó teatralitás között? „Hitelességre, őszinteségre és termé-
szetességre törekszem” – mondja Vágner, amihez segítséget 
nyújtanak számára a begyakorolt technikák, amelyek egy-
részt előidézik az esetlenséget, másrészt pedig támaszt adnak 
a hiba nem hibaként, hanem lehetőségként való kezeléséhez. 
A feladat a következő: esetleníteni a táncost, és mindezt úgy, 
hogy ne megjátszott esetlenséget lássunk a színpadon. Az 
esetlenséghez – azaz a szerepből való kizökkenéshez, kibille-
néshez – olyan előadóra van szükség, aki vevő a váratlanra, a 
meglepetésszerűre, nem fél attól, hogy zavarba jön az új hely-
zetektől, sem a közönség előtt, sőt üdvözli a „hibát”. Vágner 
különféle taktikákat dolgoz ki, amelyekkel megzavarhatja a 
táncost, akinek előre lefektetett szabályok mentén kell rea-
gálnia a hiba észlelésekor. Nem elég hibázni, hangsúlyozni is 
kell azt, hogy az esetlenség esztétikává váljon. És éppen ebben 
rejlik a kihívás, a feladat nehézsége: „a színpad ugyanis nem 
az esetlenség porondja”.

Esetlenséget idéz elő, ha túl nehéz a koreográfia (mint 
Polleschnél a túl gyors beszéd). Ha nem sikerül egy moz-
dulatot tökéletesen végrehajtani. Ha az a játékszabály, hogy 
a táncos illogikusan alakítsa táncát, szembeszegülve a test, 
a mozgás és a néző elvárásaival. Ha ellentétes érzelemmel 
kell reagálnia adott ponton egy helyzetre (vö. a táncos elke-
seredetten reagál a közönség szeretetére, közelségére). Ha a 
koreográfus azt kéri, hogy egy csúnya táncot adjon elő szé-
pen, vagy egy szépet csúnyán. És így tovább. Viszont felme-
rül mindezekkel kapcsolatban egy bökkenő, mivel Vágner 
távolról sem ironizálni akar ezekkel a színpadi helyzetekkel. 
„Az érdekel, hogy hogyan lehet bénának lenni irónia nélkül. 
Hitelességre törekszem, az iróniával azonban nem jön elő ez 
az őszinte esetlenség.” Jelenleg egy szólón dolgozik, amely-
ben saját határait feszegetve önmagát próbálja meg zavarba 
hozni és kedvesen esetleníteni a közönség előtt. A saját bőrét 
viszi vásárra.

54
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EGYÜTT FEJLŐDÜNK
ALBU ISTVÁN, KÁNYÁDI SZILÁRD és ZAKARIÁS ZALÁN az elmúlt egy-másfél év 
során vállalták el a három Hargita megyei színház igazgatói, illetve művészeti 
vezetői megbízatását. Mindhárman rendezők, mindhárman harmincas éve-
ik közepén járnak, egyikük sem igazgatónak készült. Színházaik egy-egy óra 
autóútra vannak egymástól, a helyzetük mégis nagyon más. BOROS KINGA 
beszélgetett velük.

– Ültetek már így együtt, hárman, színházvezetői minősé-
getekben?

Zakariás Zalán: Kettőnként igen, hárman még nem. Az 
elődeink szerintem nagyon keveset kommunikáltak egy-
mással. De ez változni fog, vannak közös terveink. A három 
Hargita megyei színház együttműködése korábban kimerült 
a közös gyerekbérletben. (A három színház egy-egy gyerekelő-
adása együtt adott ki egy bérletet. A szerk.) Ennek is megvan 
a magyarázata, a társulataink zárt közösségek, önmagukban 
kicsik is, a három színháznak összesen annyi alkalmazottja 
van, mint máshol egynek.

Albu István: Hogy Hargita megyének három színháza 
van, az mostanság lett újra felkapott téma, amikor elfogyott a 
pénz. Akkor jelentkeztek ismét a rosszalló hangok.

– 2017 elején jött a kormányrendelet, amely szerint az elő-
adó-művészeti intézmények kötelesek 50%-kal megemelni a fi-
zetéseket. Költségvetési többletet viszont nem rendeltek hozzá. 
Erre célzol?

A. I.: Két intézkedés volt. Az ún. kiegyenlítés értelmében 
az azonos fenntartó alá tartozó intézményekben azonos bére-
zést kellett bevezetni, például a minisztériumi fennhatóság alá 
tartozó összes színházban, vagy az egy városban működő kü-
lönböző színházakban. A másik rendelet a művész személyzet 
és a színpadot kiszolgáló személyzet 50%-os fizetésemelését 
írta elő. Erre viszont a Figuránál nagyon nagy szükség volt.

Kányádi Szilárd: De nem gondoskodtak az anyagi fede-
zetről. A Csíki Játékszín gyakorlatilag azóta létbizonytalan-
ságban kénytelen működni.

– Jó eséllyel ennek egyenes következményeként pattant ki a 
gondolat a csíkszeredai polgármester fejéből tavaly ősszel, hogy 
össze kellene vonni a Csíki Játékszínt és a Figura Stúdió Színhá-
zat, amelyet egyébként Gyergyószentmiklós városa finanszíroz, 
nem tartozik Csíkszereda fennhatósága alá. Mindkét színház 
kézzel-lábbal tiltakozott.

Z. Z.: Hargita megye három színháza három külön intéz-
mény, három város, három család. Ezeknek ott helyben kell 
kiforrniuk magukat.

A. I.: Praktikusan nem működtethető egy színház több 
városban. Emberekről is van szó, senkitől nem kérheted, hogy 
délelőtt próbáljon Csíkban, délután játsszon Udvarhelyen, és 
este menjen haza aludni Gyergyóba. Gazdaságilag sem logi-
kus, az összevont intézmény működtetése nem lenne olcsóbb. 
Ráadásul egy olyan kicsi színház fenntartása, mint a Figura, 
nem vesz el annyi pénzt a város költségvetéséből, hogy an-

nak akár a másra való felhasználása megoldást jelentene a 
város problémáira. A csíkszeredai polgármester nyilatkozatai 
alapján pedig nem is összevonásról volt szó, hanem a Figura 
megszüntetéséről: Csíki Játékszín Figura társulattal, ez volt az 
ő elképzelése. Ami pedig egy magyar intézmény megszün-
tetését jelentette volna. Szerencsére a gyergyószentmiklósi 
városvezetés nem volt ebben partner. De azért Gyergyószent-
miklóson is vannak olyanok, akik politikai előnyt szeretné-
nek kovácsolni a színház támogatásának megvonásából. Az 
ilyen és ehhez hasonló történések pedig egy nagyon fontos 
problémára vetnek fényt: a művészet és a kultúra kizárólago-
san gazdasági szempontok szerinti értékelésére.

– Hogyan lehetett kimászni a gazdaságilag lehetetlen hely-
zetből? Maradt pénz új előadásokra, vagy a működés mindent 
felemésztett?

A. I.: 2017-ben Gyergyóban végül is megszavazták a szín-
ház költségvetését, igaz a produkciós költségek rovására, mert 
az amúgy is alacsony fizetések emelése nem jelentett óriási 
plusz terhet. Ennél sokkal jelentősebb kiadást eredményezett 
a városnak a közalkalmazottak törvény által előírt 20%-os fi-
zetésemelése. Idén viszont a színház számára biztosított keret 
a bérköltségekre és az épület fenntartási költségeinek felére 
elég. Ezt a döntést már a BGA-támogatás ismeretében hozta 
meg a városvezetés.

K. Sz.: A Csíki Játékszín a 2017/2018-as évad közepén 
már csak pályázati pénzből tudott produkciót létrehozni.

– A BGA meglehetősen váratlanul támogatta egy 2017. 
december végi pályázat útján az erdélyi színházak némelyikét.  
(A temesvári Csiky Gergely kivételével az összes többi önkor-
mányzati fenntartású színházat.) Jól értem, hogy ennek híján 
nulla produkciós pénz lett volna?

Z. Z.: Az az igazság, hogy nem először fordult elő, hogy 
szinte nulla költségvetésből kellett előadást csinálni. Újra-
hasznosított bútorokkal, jelmezekkel stb. Sepsiszentgyörgyön 
2013 szilveszterére így csináltuk az Egy elveszett levelet, mert 
a kalendáriumi év végére teljesen elfogyott a pénz. Holott ko-
rábban ahhoz voltunk szokva, hogy a szilveszteri előadás még 
pompásabb, még ünnepibb, még csillogóbb.

– Mit jelent a „korábban”? A nyolcvanas években ez volt a 
mindennapi, ahhoz képest 90 után kicsit azért csak jobb lett. 
Láttok ehhez hasonló nagy korszakhatárokat a Hargita megyei 
színházak történetében?

Z. Z.: Csíkszeredában az alapító Parászka Miklós húsz-
éves igazgatói tevékenysége mindenképp egy korszak.
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K. Sz.: Gazdaságilag is az: a Csíki Játékszín ilyen helyzet-
ben, mint amiben most van, még soha nem volt.

– A lehetetlen gazdasági helyzet ellenére egyhangúlag ne-
met mondtatok a csíkszeredai elöljáró próbálkozására, hogy 
„költséghatékonnyá” varázsolja a megye színházait. Ez viszont 
nem jelenti azt, hogy teljesen elzárkóznátok az egymással való 
együttműködéstől. Így valamelyest a polgármester kívánsága is 
teljesülni látszik.

A. I.: Készül egy közös produkció Mike Leigh Abigail bu-
lija című darabjából, amelynek udvarhelyi színész a rendezője 
és a díszlettervezője, Barabás Árpád, illetve Szűcs-Olcsváry 
Gellért, a figurások mellett pedig két csíkszeredai színész is 
játszani fog az előadásban. Ez a hármas együttműködésből 
létrejött előadás mindhárom színház műsorán szerepelni 
fog. Azt azért fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem azért 
kezdeményeztem ezt az együttműködést, hogy a csíkszere-

dai polgármester kívánsága teljesüljön, hanem sokkal inkább 
az egymás iránti kíváncsiság, a tapasztalatok megosztása, az 
egymástól való tanulás lehetősége vitt rá. Ha ezáltal másnak, 
másoknak is teljesül a kívánsága, annál jobb.

Z. Z.: A gyerekbérlet mintájára ebben az évadban a szil-
veszteri előadásokat is összerakjuk egy csomagba, és mind-
három előadást felkínáljuk mindhárom város közönségének.

K. Sz.: A pénzhiány miatt a Csíki Játékszín számára 
megfontolandó lehetőség, hogy a négy előadást tartalmazó 
felnőttbérletben kettő legyen saját produkció, és egyet-egyet 
lássunk vendégül a Figurától és az udvarhelyi színháztól.

A. I.: A Figurának igazából soha nem volt pénze... Emiatt 
kifejlődtek bizonyos túlélési technikáink, például muszáj volt 
folyamatosan pályázni, mint a független színházaknak. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a három színház máshonnan indult, 
máshová fejlődött, más a profilja, a műsorpolitikája, a néző-
közönsége. A Figurának például nincs teljes bérletrendszere, 
csak egy gyerek- és ifjúsági bérletet működtetünk.

Z. Z.: A három színház közül a Figura az egyetlen, amely 
művészszínházként indult Bocsárdi László irányításával. Az 
ő neve, szakmai presztízse ma is sokban hozzájárul a Figura 
megbecsültségéhez.

– Mit értünk művészszínház alatt? Milyen ambíciókat és 
milyen felelősségeket fed ez a szó?

A. I.: Nekünk a Figuránál fontos, hogy az előadásaink 
olyan helyzetbe hozzák a nézőt, amelyben kénytelen gondol-
kodni, és amelyek érzelmileg megérintik.

Z. Z.: Ezzel csak egyetérteni tudok, noha a Tomcsa Sándor 
Színháznak kicsit más a profilja. Mi hárman egyazon generáció-
hoz tartozunk, Albu István és én a szentgyörgyi színházon nőt-
tünk fel, ez sok ponton meghatározza a színházról való gondol-
kodásunk. Én nyolc évig dolgoztam a Tamási Áron Színháznál, 
amit ott tanultam, folytatni próbálom, ami ott nem tetszett, azt 
igyekszem másképp alakítani. Udvarhelyen, egy olyan városban, 

ahol nincs mozi se, nagyon fontos, hogy a színház közösségi tér 
legyen, ahová odaszoknak az emberek. A Figura remek büféje, a 
Living önmagában teremt egy közeget a színház körül. Nekünk 
egyelőre nincs büfénk. Viszont a dráMA fesztivál és más ren-
dezvényeink mutatják, hogy az emberek nagyon nyitottak. Úgy 
érzem, nekünk most a közönségformálással kell törődni, közös-
ségi élményt kell nyújtani. Én most nem mernék Udvarhelyen 
nagyon progresszív kortárs színházat csinálni, nem most van 
az ideje. Év végére a Bolha a fülbe című Feydeau-t fogom ren-
dezni, bár egyáltalán nem stílusom a bohózat, de egyrészt külső 
kényszer, a szilveszteri vidámságot abszolválni kell, másrészt 
ezzel tudok megszólítani az ötévestől a százévesig mindenkit. 
Ugyanakkor számomra nagyon fontos, hogy kortárs témákat 
vigyek színre, mint az elmúlt évadban a Migránsoookkal, amiről 
a közösség tagjainak különböző véleménye van, és az előadás 
hatására megvitatják azt. Az udvarhelyi színház profilja nincs 
még kialakulva. Idén új arculatot kapunk, a színészcsapat átala-
kulóban van, az eddigiekhez képest nagyot változik minden.

Zakariás Zalán
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– Míg Udvarhelyen a változás azért természetszerű, mert 
korábban nem volt a színháznak jól körvonalazott profilja, a 
Csíki Játékszínnél azért elkerülhetetlen, mert az első húsz évét a 
szó legnemesebb értelmében népszínházi elveket valló Parászka 
Miklós határozta meg. Ez egy súlyos örökség, aligha lehet felnő-
ni hozzá. Parászkát a városvezetés igen modortalanul állította 
félre 2018 januárjában, amint elérte a nyugdíjkorhatárt. Ennek 
ellenére az igazgatói pályázati kiírásban mintha az ő tökéletes 
mását keresték volna.

K. Sz.: Évad végén meghívtuk az udvarhelyi Migránsoookat. 
Előadás után elcsíptem egy nézői beszélgetést, miszerint „ilyet 
a csíkiak nem mertek volna csinálni”. Ez a példa jól mutatja, 
hogy mi az az örökség, ami kinevelte a masszív nézői bázist.

– Mit jelent a masszív nézői bázis?
K. Sz.: Hétezer bérletes nézőt a közel negyvenezer lakosú 

városban. Ezt a bázisközönséget nem szabad figyelmen kívül 

hagyni. Új rétegeket bevonni viszont lehet, a jövő közönsége 
felé nyitni muszáj. Én nem szeretném semmilyen címkével 
illetni a Csíki Játékszínt. Mi is alakulóban vagyunk, lépésen-
ként mozdulunk el a korábbi iránytól.

– A Figuránál miért szűnt meg a bérletrendszer?
A. I.: Még az én igazgatásom előtt történt, de örülök neki, 

mert elavultnak tartom. Nagy szabadságot ad a játékrend ösz-
szeállításában, hogy nincs. Nem fut ki két hónap alatt egy-
egy előadás, hanem addig tartjuk életben, amíg jónak látjuk.  
A zűrzavaros éccakát így huszonháromszor játszottuk, és még 
műsoron van, a stúdiótermi előadásaink közül a Kövekkel a 
zsebében az ötvenhez közelít. Gyergyóban nem lenne több 
néző attól, ha erőltetnénk a bérletrendszert.

Z. Z.: A bérletrendszernek praktikus előnyei vannak. Mi-
vel nem csak mi használjuk a termet, így könnyebb egyeztet-
ni: tudom előre, hogy egy előadást hányszor és melyik napo-
kon játszom. Tudom előre, hogy lesz kinek játszani.

K. Sz.: Természetesen van hátulütője is: óhatatlanul ki kell 

játszani az előadást, akkor is, ha az nem lett a legjobb. Vagy 
egyszerűen elfogy az idő, nincs annyi játszónapunk, mint 
ahány bérletes előadás még hátravan. A Csíki Játékszín bér-
letrendszerét idén úgy módosítjuk, hogy lemondunk a vidéki 
bérletekről. Továbbra is készséggel kimegyünk játszani a kör-
nyező településekre, de nem bérletben, hanem meghívásos 
alapon.

– Ekkora döntési szabadságot kaptál a fenntartótól?
K. Sz.: A fenntartó nagyon pontosan megfogalmazta az 

elvárásait. Ami a műsorpolitikát illeti, népszínházi jelleget 
várnak el továbbra is, de például megjelent követelésként, 
hogy évente kell szerepelnie a repertoáron erdélyi szerzőnek 
és helyi tematikát feldolgozó előadásoknak.

– Úgy sejtem, nem Székely Csabára gondolt a polgármester, 
hanem a comme il faut klasszikusokra, a népnemzeti identitást 
erősítő transzilvanista szerzőkre.

K. Sz.: Attól még én ezt az elvárást úgy fogom fel, mint le-
hetőséget a kínálat színesítésére. Összeírtam tíz-tizenkét szer-
zőt a közismert Tamási Árontól a kevéssé játszott Páskándi 
Gézáig. Az idei évadban Kányádi Sándor valaha megjelent két 
drámáját visszük színre Ünnepek háza címen.

– A csíkszeredai kínálatot bővíti a román nyelvű bérlet is, 
amelyet még Parászka Miklós igazgatása idején indított a szín-
ház: négy különböző román társulat egy-egy előadását hívta 
meg, és adta bérletbe. Ilyet viszont Gyergyó és Udvarhely „nem 
mert”. Mindhárom városban egyetlen színház működik, és az 
magyar. Kis százalékban ugyan, de mindegyik városnak van 
román lakossága, amelyet úgyszintén érdemes lehet behívni a 
színház kínálta közösségi térbe.

A. I.: Saját előadásainkat igény szerint románul feliratoz-
zuk, és rendszeresen meghívunk román előadásokat, például 
a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színháztól, a bukaresti 
Giuvlipen társulattól. Ebben az évadban pedig újraélesztjük 
a karácsonkői színházzal a kapcsolatot. Azért is tartom ezt 

Kányádi Szilárd
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fontosnak, mert a Gianina Cărbunariu által vezetett színház 
irányelvei sok mindenben megegyeznek a Figuráéival.

Z. Z.: A dráMA fesztiválra szoktunk meghívni román elő-
adásokat.

K. Sz.: Az első évad után sikertörténetnek tekintjük a 
Luceafărul bérletet, telt házzal mentek az előadások. Érde-
kesség, hogy nagy számban váltottak bérletet a magyar ajkú 
nézők. Ez a bérlet ugyanolyan közösségi igényből született, 
mint anno maga a Csíki Játékszín.

– Megkockáztatom, hogy ezekben a kisvárosokban a közös-
ségi igény az egyetlen, ami a színház létjogosultságát igazolni 
tudja akkor is, amikor kevés a pénz, lyukas a járda.

Z. Z.: A kisebbségi létnek ma is fontos eleme az, hogy a 
színházban magyarul játszunk.

A. I.: Egy tizenhétezres kisvárosnak, mint Gyergyó, va-
lóban luxus a színház. Éppen ezért önként vállalt erkölcsi 
kötelesség az, hogy minél több emberhez juttassuk el a mun-
kánkkal létrehozott értékeket. Gyergyóban ez azt is jelenti, 
hogy a város körül van egy hatalmas medence, ahová szintén 
el kell vinni az előadásainkat. Ebben nagy segítség a „Színház 

Hargita megyének” program, amelynek keretében a megyei 
tanács állja a kiszállások költségét. Sajnos azonban a legtöbb 
vidéki játszóhely felszereltsége nem felel meg az előadások 
befogadására.

– A fenntartó szemében ér valamit a szakmai elismertség, 
érnek valamit a díjak, fesztiválmeghívások, kritikák?

A. I.: Ha elfogy a pénz, akkor semmi sem számít.
Z. Z.: A Migránsoook fesztiválmeghívásait mindig meg-

írta a helyi sajtó. Ez nagyon jó, mert a figyelem központjába 
helyezi a színházat. Egy-egy fesztivál előtt otthon is újra mű-
sorra tűzzük az előadást, és a közönség ismét eljön rá.

– A fenntartó nyugtázhatja, hogy jó helyre adja a pénzt, a 
közönség büszke lehet a színészeire. Tehát működik a lokálpat-
riotizmus mint felhajtóerő.

K. Sz.: Csíkban abszolút működik: szurkolnak nekünk, 
büszkék ránk. Persze nem szabad visszaélni ezzel a bizalom-
mal. Akkor vagyunk jó partnerei a közönségnek, ha cserébe 
folyamatosan gondolkodásra sarkalljuk őket. Úgy érzem, a 
Csíki Játékszínnek fel kell zárkóznia ahhoz a tematikus irány-
hoz és minőséghez, amit például a Figura repertoárján Mari-
us von Mayenburg Mártírokja, az udvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színháznál A főfőnök előadása jelent. Egyikünk a másikat 
húzza előre, serkenti.

– Az elhangzottakat mind egybevetve azt mondanám, nem 
álommunka színházvezetőnek lenni Hargita megyében. Nem 
is igen volt komoly vetélytársa egyikőtöknek sem, bár Csíkban 
felröppent Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színészének neve mint potenciális igazgatóé, de ez végül csak 
kósza hírnek bizonyult. Nincs zsíros fizetés, nincs nagy mozgás-
tér, és az alkotói ambíciókat is hozzá kell szabnotok a lehetősé-
gekhez. Megéri? Miért?

Z. Z.: Az elmúlt három évben tagja voltam a Tomcsa Sán-
dor Színház művészeti tanácsának, és többször dolgoztam a 
társulattal. Összenőttünk.

K. Sz.: Én most visszalépek a színészi munkától, nem fo-
gok játszani. Rendezni idén sokat fogok, többet, mint szeret-
nék, egyrészt azért, mert szeretnék a társulat minden tagjával 
dolgozni, másrészt azért, mert nem volt lehetőségem előké-
szíteni az évadot, vendégrendezőket felkérni. A versenyvizs-
gának kétszer futottam neki, és az első sikertelen próbálkozás 
után fel akartam adni. A társulat bizalma és biztatása kellett 
hozzá, hogy mégse tegyem.

A. I.: Azzal a feltétellel vállaltam a menedzseri megbíza-
tást, hogy rendezhetek. Szabadúszó rendezőként jössz-mész a 
társulatok közt. Társulatvezetőként folyamatosan együtt vagy 
azzal a csapattal, amelyikkel együtt akartok színházat csinál-
ni. Nagyon hálás helyzet az, hogy közösen tudsz gondolkodni 
emberekkel. Együtt fejlődünk.

Albu István. Fotók: Vargyasi Levente
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2002 nyarán a már Mácsai Pál vezénylete alatt, de még Madách Kamara né-
ven működő színházban Dylan Thomast játszottak. Gálffi, Kiss Mari, Mácsai 
és tizennégy színinövendék, egy teljes osztály, Máté Gáboré, amelyről akko-
riban a szokottnál többet lehetett hallani. A	mi	erdőnk	alján	jó előadás volt, a 
csapatszellem jegyében, tele energiával, és valóban szokatlanul sok ígéretes 
színművészetissel. Egyikük kilógott. Nem különb volt. Különbözött. A teste 
más nyelvet beszélt.

Jordán Adél közismerten színészgyerek. Lázár Kati és Jordán 
Tamás egyetlen lánya. A dinasztikus vonás itt nem lexikon-
adat, hanem mindent meghatározó körülmény. A színész-
gyerek nem években vagy tanévekben, hanem évadokban 
számol, logisztikai megfontolásból napi szinten köt ki a szín-
házban iskola után, ha a helyzet úgy hozza – márpedig úgy 
hozza –, kelléktárakban írja a házi feladatait, társulati bü-
fékben étkezik, próbafolyamatok viszontagságait hallgatva, 
premierbankettek és filmbemutatók másnapjait szemlélve 
szocializálódik. Ha úgy dönt, követi a szülői mintát, útja ma-
gától értetődően vezet a színművészetire. Színésznek azonban 
színészcsaládban is születni kell – ami ritka, és brutális mázli. 
Az avatottság, az érintettség, bizonyos adottságok, veleszüle-
tettségek, érzékenységek, a szocializáció persze jelenthetnek 
lépéselőnyt, de a dolgok velejét tekintve: a nagy színész iga-
zából kevesebbet képes átadni utódainak, mint egy jó köz-
jegyző. Így a színész eleinte öntudatlan cipeli a terhet, amit 
a felmenő(k) puszta léte jelent, majd az esetek többségében 
előbb vagy utóbb, ezért vagy azért valami fura diszkrepancia 
tisztességesen megszorongatja.

Jordán Adél, az más. Úgy nevelkedett a kaposvári színház-
ban, mint Kipling embergyereke az indiai dzsungelben. Eseté-
ben az avatottság, az érintettség, az adottságok és a többi nem 
egyszerűen annyit jelent, hogy beleivódott a színház, hanem 
egyenesen azt, hogy nincs kapcsolata a színházon kívüli világ-
gal. Ez nem modort jelent nála, nem extravaganciát, amint az 
sok színésznőre jellemző, nem érdektelenséget, türelmetlensé-
get vagy maníros tartózkodást az úgynevezett civil szférától. Jor-
dán tényleg ízig-vérig színésznő. Egzotikum. Nem színészkedik, 
mégis mindenhol színész. Nem merül fel a kérdés vele kapcso-
latban, hogy ez jó, vagy sem. Ez van. Más a hanghordozása, a 
lélegzetvétele, a tartása, máshogy feszülnek meg és ernyednek el 
az izmai. Másképp szenzibilis. Nem marad észrevétlen.

A színházban komfortos. Hétköznapi szépséghibája von-
zó, a hátrány előnnyé válik. Minél idegenebb a darab nyelve-
zete, annál jobban passzol hozzá, minél különösebb a világa, 
annál otthonosabb benne, minél excentrikusabb a figura, 
annál inkább illik rá. Színészi alkata erőlködés nélkül bír el 

meglehetős teatralitást. Lehet szó Csehovról, Büchnerről, 
Calderónról, Lessingről, Pintérről, Vinnairól. A színház a ter-
mészetes környezete.

Zsámbéki Gábor Macbethjében pazar effekt boszorkány-
ként. Gothárnál az Ivanovék karácsonyában dögös képzőmű-
vészeti elem: mókásan vágykeltő, önérzetes tekintetű piros 
lasztexzsiráf. Pintér Bélánál (A bajnokban) másodállásban 
barnamedve. A nőies ügyességgel mozgatott ügyetlen állat-
bőr disszonanciájában fogalmazza meg Kosztyát. Felbecsül-
hetetlen színházi erény, hogy ha viccel, ha nem, humora van.

Amúgy a túlzó gesztusok nagy spílere. Hisztéria- és nya-
valygásspecialista. Elsőrangú affekta, ami a közvélekedés-
sel ellentétben bravúr, ha jól csinálják – az őszinte öngúny 
a kulcs. Armandine (Feydeau: A Hülyéje), Feleség (Egressy 
Zoltán: Portugál). A Csak szex és más semmi című sikerfilm 
szerepért vonagló Sacija vérátömlesztéssel ért fel.

Jordán valódi sikere azonban, hogy a mélységek hiánya 
sem reklamálható az intenzitásban.

Ascher Tamás oroszainak alapembere (Barbárok, Fényevők, 
Sirály, Háztűznéző, beugrással az Ivanov), mindben olyan, 
mintha a megtestesített figurára faragták volna. Ascher pedig 
talán többet tud róla, mint ő saját magáról. Minden tökélet-
lensége tökéletesen helyre kerül kezei között.

Gogol Háztűznézőjében az eladósorba került Agafja 
Tyihonovna belső rettegését külsőséges megnyilvánulások kí-
sérik. Erről az épelméjűnek nem nevezhető, pánikrohamokban 
ki-kitörő nőről valószerűtlen módon, az események sodrában 
valahogy mégis az derül ki, hogy nagyon is ép érzésű. Miköz-
ben látszólag normálisnak tekinti a történéseket, és csak dön-
tésképtelensége kínozza, minden porcikája visítja, hogy itt va-
lami nem stimmel. Kínos egyszerűsége mulattatóan összetett.

Mint Orsina grófnő, az Emilia Galotti frissen leselejte-
zett hercegi szeretője a szellemiségében, intelligenciájában 
környezetét felülmúló nő magányának bugyraiban kalauzol. 
És Jordán itt kétséget kizáróan megmutatja, hogy buta nőnél 
már csak egyet játszik meggyőzőbben, igazán okosat. Seb-
zettsége fájdalmas. Festményként lép színre először, de végig 

KőVÁrI OrSOLYA

PUHA FÁBÓL FARAGTÁK
Jordán Adélról
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olyan, akár egy portré, amely nem engedi tovább az embert, 
megbabonáz, amelynek titka van, a szemlélődő mégsem a fes-
tőről, hanem a nőről akar mindent megtudni. Nem mellesleg 
pokolian passzol Izsák Lili mennyei díszletébe.

Ugyanebben az évadban az Emilia Galottit jegyző Fehér 
Balázs Benő mellett más vonatkozásban, de Pintér Béla is kü-
lönleges, nagy formátumú és kétségbeejtően magányos nőt 
oszt Jordánra. Julcsi hivatásos sportoló, bajnok és leszbikus az 
elhíresült Puccini-átiratban. Jordán nem a nőt gyúrja masz-
kulinná, és nem nőies férfit formál. Lelkében a nő a férfit, a 
férfi a nőt kutatja, nincs tusa a kettő között, csendesen, szépen, 
magányosan élnek benne egymás mellett. Ettől vonzó női, de 
kevésbé férfiszemmel. Fazonja nemek, rútsága szépség feletti.

Második közös munkájukban Pintér már nem szerepet oszt 
rá, hanem szerepet ír neki. Tordán Léda erdélyi színésznőt 
játssza az Ascher Tamás Háromszéken című darabjában, 
amelynek főszereplője papíron Máté Gábor, Fekete Ernő ala-
kításában. Pintér két hőst alkot. Fekete Ernő Máté Gáboránál 
a fatalitáson, a történéseknek való tulajdonképpeni kiszolgál-
tatottságon van a hangsúly, és a megsemmisülés elkerülésén. 
Jordán Lédája viszont tragikus hős, vesztét magában hordott 
végzete idézi elő.

Jordán teste e végzetszerűséget már az első jelenetsorban 
kommunikálja. Léda Tatjana-jelmez gyanánt hosszú, fehér 
ruhában jelenik meg. A szikár, izmos végtagok, a csontos arc, 
a karakteres orr, az erőteljes hang, ez a sokféle szilárdság, a 
szálfaegyenesség apró lágyságokkal, tétovaságokkal, jóságok-
kal tűzdelve észrevétlen olvad valami minden ízében tiszta, 
gyámolítandó, s így pusztulásra ítélt jelenségbe.

Pintér alakjai rendkívül szórakoztatóan reprezentálják azt 
a mára már évszázados drámatörténeti tendenciát, amelyet az 
eredendően példázatértékkel bíró „hős” mitikus deklasszá-
lódása jellemez. Jordán rezonál Pintér humorára, morálisan 
csipetnyit relatív Lédája vicces, de nem válik nevetségessé, 
tragédiája átélhető.

Ez a színházról a színházban dolog, a teatralitás négyzetre 
emelése csodálatos játék az illúzióval, és ezt a játékot Jordán 
nagyon érti. Nem erőltet saját értelmezést szövegeire, és nem 
operál privát érzéseivel. Úgy lélegzi be a nyelvjárásos Tordán 
Lédát, mint anno a színház szagát. Masztixszal együtt. Hozza 
az illúzió illúzióját. Tobzódás és önuralom robbanékony ve-
gyületét. Messze elkerüli az Arkagyinák egész sorában tanul-
mányozható klisét, önmaga félreértelmezett paródiáját. Kevés 
szerep árul el többet egy színésznő kvalitásairól, mint amikor 
színésznőt játszik.

Jordánnak amúgy sajátos a színészi attitűdje. Nem a kö-
zönségnek vagy a közönséggel, hanem a rendezővel játszik. 
Nem tekintélyelvűség vagy túlgondolt partnerség, hanem 
megkérdőjelezetlen, feltétlen bizalom mozgatja e viszonyt. És 
Jordán álomalapanyag. Puha fából faragták. Munkálhatóból, 
karcolhatóból, könnyen hasadóból. Figyelmes és szorgalmas.

A főiskola után Egerbe szerződteti Csizmadia Tibor. Aztán 
2006-ban, Szandtner Anna kiválása apropóján hazatér. Nem 
Kaposvárra, hanem a Katonába. Azok közé, akik felnevelték, 
illetve azok közé, akiket kineveltek azok, akik őt is nevelték. 
Színészt választ társául, Keresztes Tamást, akinek ebben az 
egyre hangosabb világban, voltaképpeni hangzavarban meg 
sem kell szólalnia ahhoz, hogy hatást keltsen, nem is akármi-
lyet. És ha ez nem volna elég, majd minden előadásban együtt 
játszanak. Első blikkre Jordán kétségkívül anyja lánya.

Temperamentumában ott van Lázár vadsága, elementari-
tása, kiszakadni készülő lelke, a meggyőződés, hogy nagyon 
forrón eszik a kását, mozdulataiban viszont ott van apja elegáns 
nyugalma, játékos lazasága, kikacsintó iróniája.

Jordán Adélnak nincs bizonyítási kényszere, nincs indítta-
tása arra, hogy megmutassa, ő mindent ért, érez, és végképp 
nem tocsog abban, hogy művész. Rég meghasonlott volna. 
Amikor kislányként megkérdezték tőle, mi szeretne lenni, azt 
felelte, csoportos szereplő Kaposváron. A csapatjáték iránti 
vágy hajtotta a főszerepekig.

Azért játszik, mert él.

Csehov: Ivanov (r. Ascher Tamás). Fotó: Horváth Judit
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Bevezető

Az 1951-es, zürichi születésű Christoph Marthaler hosszú 
utat járt be a nemzetközi Ibsen-díj elnyeréséig. Zenei tanul-
mányait furulya és oboa szakon kezdte, majd a hetvenes évek 
elején Párizsban képezte magát a pantomimművész Jacques 
Lecoq iskolájában. Ezek későbbi alkotásainak alapvetései: a 
zenei origó, a muzikalitás használata egy olyan színházban, 
amely nem primer irodalmi alapú beszédszínházként hatá-
rozható meg. Eleinte Marthaler kizárólag színházi zenészként 
és zeneszerzőként kereste a kenyerét.

A hetvenes években a hangszalagról bejátszott zenei idé-
zetek és az atmoszférikus zene innovatívnak számítottak – a 
rendező ezen elemeket afféle színházi kívülállóként konfron-
tatív módon alkalmazta. Ezután legalább tizenöt évre volt 
szükség ahhoz, hogy az élő zenészek visszatérhessenek a né-
met színpadra.

Marthalernek tehát saját színházát, amelyben a zenei 
előadásmód áll a középpontban, a kor diktálta irányzatoktól 
eltérően, egyéb követelmények alapján kellett fejlesztenie. 
Első saját rendezései, kezdve a zürichi Theater Spektakel-beli 
1980-as Indeeddel (Valóban), sajátos terekben megvalósított 
színházi-zenei projektek voltak, amelyekben azonban színé-
szek is részt vettek. A rendező az Indeedet műfajilag enteriőr-
ként határozta meg.

Eric Satie Vexations (Vegzálás) című művét 1985-ben dol-
gozta fel egy zürichi gyógyszertárban, s az előadás szórólap-
ján ez állt: „szétzüllesztve Christoph Marthaler által”. Ez és 
bizonyos további munkái esztétikai szempontból dada gyö-
kerekkel rendelkező szöveges zenei performanszok – elvégre 
Zürich a dadaizmus bölcsője. Marthaler a kezdetekre vissza-
tekintve mégis kihangsúlyozza a dadaizmustól és a hatvanas 
évek akcióművészetétől való távolságot: „A szövegek egyrészt 
dadaista művek voltak Kurt Schwitters és Walter Serner tol-
lából, másrészt olyan reklámanyagokból származtak, amelye-
ket a színészek vonatokról hoztak el. Szórólapokat, szállodai 
prospektusokat dolgoztunk fel többek között, mindent ösz-
szevissza kevertünk. Mégsem nevezném a dolgot dadaista 
estnek, sem happeningnek vagy performansznak, mivel az 
egész egy teljes mértékben megkomponált struktúrával ren-
delkezett, ritmikai szempontból pedig olyan volt, mint a mai 
dolgaim.” A gyökerek ilyetén leírása komolyan vehető, hiszen 
ezekből nőttek ki Marthaler színházának erős szárai és leg-
szebb virágai, amelyek Bázel, Hamburg, Berlin és Zürich nagy 
színházaiban fejlődtek tovább.

Christoph Marthaler ritkán ad interjút, talán azért is, mert 
valódi közvetítő eszköze a színházi zene – s a színészek, akik 
az általuk tolmácsolt ismert és rég elfeledett zenei anyagokat 

átszövik a melankolikus lassúság atmoszférájával. Esetenként 
agyonjátszott popslágerek is előkerülnek, amelyek az a capella 
énekmód által már-már romantikus mesterdalokká válnak, 
és még sokáig visszhangoznak a fejben, mivel Marthaler mű-
vészete felnemesíti őket. A rendező a Nemzetközi Ibsen-díj 
elnyerésének alkalmából hagyta magát kérdezni – és vissza-
pillantott eddigi pályájára.

– 2018. szeptember 14-én vette át Oslóban a Nemzetközi 
Ibsen-díjat. Gratulálok! Mindazonáltal Ibsen-darabot sosem 
rendezett még. Kapcsolódik egyéb módon az író munkásságá-
hoz? Talán a hazát érintő problémakörök mentén?

– Ezt a következőképp válaszolnám meg: így legalább előre 
örülhetek annak, hogy valamikor megrendezhetek egy Ibsen-
darabot; mindig szép, ha az ember előtt állnak még dolgok. 
Ibsen neve többször felmerült, és szinte teljesen biztos vagyok 
benne, hogy egy nap eljön az ideje. Az író témaválasztásai 
mindig is érdekeltek, és úgy érzem, számos gondolata bele-
szivároghatott korábbi rendezéseimbe – teljesen nem hivata-
los módon. Ibsennel e szempontból kissé olyan a viszonyom, 
mint Jon Fosse szintén norvég íróval. Vele Stefanie Carp1 kez-
deményezésére töltöttem együtt három napot Zürichben. Egy 
esetleges közös munkán kellett gondolkodnunk, viszont már 
az üdvözlés után lefektettük a szabályt, hogy egy percet sem 
beszélünk színházról. Három remek napot töltöttünk együtt, 
sok virslit ettünk, iszogattunk is, és élveztük a közös időt. 
Fosse-darabot sem rendeztem még, ez is előttem áll.

– Beszéljünk a 80-as évek metszéspontjáról, a bázeli városi 
színházról: az off-szcénából a kőszínházi közegbe való átlépése 
Frank Baumbauer intendánsnak volt köszönhető – valamint 
annak, hogy rátalált Anna Viebrock díszlettervezőre és Stefanie 
Carp dramaturgra. Miféle konstelláció volt ez? Hogyan tudott a 
Marthaler-féle színház ezen a ponton és helyen fejlődni? És mi-
képpen tudott később Németországban, különösképp a berlini 
Volksbühnén és a hamburgi Schauspielhausban ennyire dicső-
ségesen gyarapodni?

– Erre csak egy magyarázatom van: annyin múlott, hogy 
rendkívül különböző emberek egy adott időszakban véletle-
nül találkoztak egymással. Azonban a véletlen folytán ezek a 
találkozások nem pont ugyanabban az időben történtek, in-
kább egymás után. Akkor már túl voltam néhány független 
produkción Zürichben olyan színésznőkkel és színészekkel, 
akikkel egyébként a mai napig együtt dolgozom. Ilyenek 
voltak többek között az Indeed, a Ribble Bobble Pimlico2, az 
Eric Satie zongoradarabjára készült Blanc et immobile (Fehér 

1 Dramaturg, 2008 és 2013 között a Wiener Festwochen, majd 2018-tól a 
Ruhrtriennálé művészeti vezetője.

2 Kurt Schwitters hangkölteménye.

MIT CSINÁL A SZÍNHÁZ, 
CHRISTOPH MARTHALER? 
Thomas Irmer interjúja Christoph Marthaler rendezővel
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és mozdulatlan), vagy a szintén Satie Vexations, amely egy 
minifesztiválra készült. Ezzel egy időben színházi zenészként 
is sokat utaztam. Egy nap az akkori bázeli intendáns, Frank 
Baumbauer megkérdezte, nem lenne-e kedvem a színházá-
hoz szerződni zenészként, de saját zenés estek fejlesztésére 
is lehetőséget adott. Így jött létre aztán az Ankunft Badischer 
Bahnhof (Érkezés a badeni állomásra). Itt találkoztak egymás-
sal további zenészek és színészek, akikkel később is folytattuk 
a közös munkát. A bázeli színháznál ismertem meg Matthi-
as Lilienthalt3 és Barbara Mundelt4, akikkel a fent említett 
Ankunft Badischer Bahnhof, illetve a Wenn das Alpenhirn sich 
rötet, tötet, freie Schweizer, tötet! (Ha az alpesi agy elpirul, öl-
jetek, szabad svájciak, öljetek!) című előadásokat együtt hoz-
tuk létre. Mindkettő a színházon kívül került bemutatásra. 
Baumbauer megkérdezte, nem szeretnék-e végre a színház-
ban is csinálni valamit, és a Gyilkosság a Maxime utcábant 
(A Lourcine utcai gyilkosság) javasolta Labiche-tól. Én egyéb-
ként mindig biztos voltam abban, hogy nem szeretnék rendes 
színpadon dolgozni. Ráadásul nem sokkal azelőtt mutatták 
be Berlinben Klaus Michael Grüber nagyszerű rendezését 
ugyanebből a darabból. Ám mindenekelőtt az volt a fő kérdés, 
ki alkotja meg a látványt egy efféle vállalkozáshoz. A látvány-
tervezőim addig minden esetben színházon kívüli, konkrét 
helyszínekkel foglalkoztak: voltak köztük garázsok, pályaud-
varok, régi gyárak. Ezeket nagyon szerettem, és el sem tudtam 
képzelni, hogy valaki valamit „építeni” tudna számomra. Az-
tán bemutattak Anna Viebrock látványtervezőnek – nagyon 
szép találkozás volt. Annának viszont nem volt kedve a da-
rabhoz, és kijelentette, hogy nem tudja megcsinálni. Ezután 
találkoztam más tervezőkkel, de úgy éreztem, csak sikerte-
len köröket futok. Végül még egyszer összeültünk Annával, 
és rögtönöztem neki valami nagyszabású ötletet a Labiche-
rendezéssel kapcsolatban. Ez meggyőzően hathatott, mivel 
hirtelen igent mondott. A baj csak az volt, hogy egy nappal 
később már egyáltalán nem emlékeztem, mi is volt az a nagy 
ötlet… De a produkciót megcsináltuk, és Nikola Weisse, Ueli 
Jäggi, Martin Horn, Gottfried Breitfuß és Siggi Schwientek, 
akik szerepeltek benne, szintén azok közé a művészek közé 
tartoznak, akikkel a mai napig együtt dolgozom. E rendezés 
kapcsán találkoztam először Stefanie Carp dramaturggal is. 
Így sodródtak tehát össze azok az emberek, akik a színhá-
zamra a leginkább hatottak, és akikkel azt később közösen 
kialakítottam. Vagyis összességében mindez egy véletlennek, 
Frank Baumbauer kezdeményezésének köszönhető, amiért 
nagyon hálás vagyok.

– Bázelből egyenes út vezetett a Volksbühnére, 1992 a ke-
letnémet–nyugatnémet–osztrák–svájci négylevelű lóhere éve 
volt.5 Miért volt akkoriban érdekes a színháznak ezen az új, ám 
kockázatos típusán dolgozni? És aztán, olyan hosszan? Hogyan 
lett a Murx… ennyire tartós sláger?6

3 Dramaturg, 9 évig a berlini Hebbel am Ufer színház, majd 2015-től 
2019-ig a Münchner Kammerspiele intendánsa.

4 Dramaturg-rendező, 1988 és 1993 között a Theater Basel munkatársa, 
1995-től 1999-ig Frank Castorf alatt a Volksbühne egyik vezető drama-
turgja, jelenleg a Ruhrtriennálé dramaturgja.

5 Négy nagy rendező találkozását jelentette az 1992-es év: Frank Castorf 
kelet-, míg Cristoph Schlingensief nyugatnémet, Marthaler svájci, Jo-
hann Kresnik pedig osztrák.

6 A Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab! (Nyuvaszd 
az európait! Nyuvaszd ki! Nyuvaszd ki! Nyuvaszd ki rendesen!) című 
1993-as rendezését követően lett Marthaler egyedi színházi nyelve a 
német színpadokon ismert és elismert. Az előadást 2007-ig játszották a 
Volksbühnén, ami Németországban szinte példa nélküli sikernek számít.

– Frank Castorf akkoriban Bázelben rendezett, és Matthi-
as Lilienthal fontos munkatársa volt. Castorf látta a katona-
dalokon alapuló Wenn das Alpenhirn sich rötet…-et, és az elő-
adás nagyon elbűvölte. Valahogy emlékeztette az NDK-ban 
katonaként megélt mérhetetelen tétlenségre. Ő és Lilienthal 
javasolták aztán, hogy rendezzek a berlini Volksbühnén, 
amelynek vezetését épp átvenni készültek (Lilienthal Castorf 
helyettese, illetve vezető dramaturg lett). Az oda tervezett 
produkció Schnitzler Zöld kakaduja lett volna, aztán mégis 
a Murx…-ot csináltam meg. A legnagyszerűbb Berlinben az 
volt, hogy az öt svájci – Ueli Jäggi, Jürg Kienberger, Ruedi 
Häusermann, Bruno Cathomas és Christoph Marthaler – 
olyan tapasztalt színésznőkkel és színészekkel találkozott, akik 
már a Besson-érát7 is ott töltötték, valamint a norvég Magne-
Håvard Brekkével, aki Kelet-Berlinben végzett színészként. 
A Volksbühnén teljesen különböző életrajzú és származású 
emberek kerültek egymás mellé, mégis úgy tűnt, van egy tit-
kos csatlakozási felületünk. Én magam egy olyan országból 
jövök, ahol az emberek kocsmákban ülnek, és hallgatnak. Ha 
a társaságból egyvalaki elmegy a vécére, gyorsan kibeszélik, 
de amint visszatér, mindenki újra hallgatásba burkolózik. 
Ez egy olyan ország, ahol mindenki mindenkit megfigyel és 
ellenőriz. Jó tárolóban van a szemét? Megfelelően parkol az 
autó? Amennyiben nem, a rendőrség hamar értesül róla. Le-
het, hogy a tapasztalataink párhuzamot mutattak azzal, amit 
a Volksbühne színészei megéltek az NDK-ban. De ebből lett 
egy olyan színház, amely csakis Svájcban születhetett, és az 
ottani esteken, amilyen például a Stägeli uf, Stägeli ab8 volt, 
ismeretlenek és ismerősök találkozása révén meg is valósult. 
Valami eljutott ebből a Volksbühne „fejébe”. És minden kizá-
rólag a résztvevőkön múlott. A Murx…-ot, még ha formai-
lag ez nem is volt szándékos, az NDK-tól való búcsúnak, és 
egy olyan társadalom portréjának értelmezték, amelyben az 
emberek a centrifugából jöttek ki. Ehhez biztosan hozzájárul-
tak a „régi” Volksbühne ismert arcai, az, hogy az NDK zenei 
kincsestárából bányásztunk, valamint hogy Anna a díszletbe 
olyan relikvia-elemeket épített be, mint a nyikorgó tűzhelyek. 
Együtt valahogyan elértünk egy fájó pontot, egy sebet, amely 
még sok évig lüktetett.

– A zenészek játszók, a színészek énekesek lesznek, a dalok 
darabokká formálódnak. Hogyan keletkezett ez a fajta zene-
színész-színház kombináció? Mi az ön speciális szerepe rende-
zőként? Írója is egyben az előadásoknak? A zenéből kiindulva 
próbál? Vagy a vázlatos terek alapján? És hogy működik a 
Viebrockkal és Carppal közös, hosszú évek óta tartó művészi 
csapatmunka?

– Az utolsó öt kérdés, illetve felvetés mindegyikére igen-
nel tudok válaszolni. Életrajzi szempontból vizsgálva mindig 
a zenével voltam elfoglalva. Egy félbehagyott zenei képzést és 
számos mozgásszínházi kísérletezést követően egy időre el-
mentem Jacques Lecoq iskolájába Párizsba. Ezek az elsősor-
ban zenei hatások vezettek a színház felé, és pár évig szín-
házi zenészként dolgoztam – részben meglehetősen botfülű 
rendezőknek. Minden rendezésem a zenéből indul. A zene 
a színházam alapja, és egy nagyon autonóm narratív formát 
képvisel. Legtöbbször a nulláról kezdjük. Összejövünk, és 
minden résztvevő együtt énekel, több szólamban. Számom-

7 Bruno Besson színész-rendező 1974-től 1978-ig volt a Volksbühne in-
tendánsa.

8 Marthaler 1990-ben Bázelben létrehozott dalestje (Lépcsőcskére fel, lép-
csőcskéről le).
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ra ez a lehető legjobb kiindulási pont: felépíteni egy csapatot, 
egy társulatot, amellyel aztán együtt lehet egy darabot fej-
leszteni-létrehozni. Természetesen számos fontos impulzus 
származik a térből, illetve Anna Viebrock és Duri Bischoff 
látványtervezők talált tereiből, valamint Stefani Carptól és 
Malte Ubenauftól9, akiket kifejezetten nem dramaturgként, 
hanem íróként szeretnék megjelölni. Mi így, együtt találunk 
fel dolgokat, és mindig a kidolgozott zene mentén hozzuk lét-
re a darabot – ezért nehéz is válaszolni arra a kérdésre, mit 
jelent az íróság az előadásaim kapcsán. Emlékszem, amikor 
a Stunde Null (A nulladik óra) meghívást kapott Mülheimbe, 
hosszú vitához vezetett, hogy ez az est szerepelhet-e egyál-
talán egy versenyprogramban, mivel nem egy egyértelműen 
identifikálható író egyértelműen identifikálható színdarabjá-
ról van szó.

– Innovatív rendezőként szokták jellemezni, akinek eredeti 
művészete Európa-szerte nagy hatással bírt és bír. Észleli ezt a 
stílusbeli hatást?

– Nagy mértékben a saját színházamra koncentrálok, rit-
kán találom nézői szerepben magamat. Sokkal szívesebben 
megyek el egy koncertre, vagy nézem meg ugyanazt a pro-
dukciót másodjára Alain Plateltől. Tulajdonképpen jó is lehet, 
hogy ezért sok mást egyáltalán nem látok. Ha színészek egy 
szöveget „játszanak”, nehezemre esik a folyamatot követni. 
Lehet, hogy ez ellentmondásosan hangzik, de pontosan így 
van, mivel engem az emberek úgy érdekelnek, ahogy vannak, 
és nem amikor valamilyen figurát játszanak. A rendezéseim-
ben mindig a zene, a mozgás és a szöveg egymástól való elvá-
lasztására törekszem, hogy a valódi állapotok felismerhetők 
legyenek: az ének állapota, a mozgás állapota, a nyelv vagy a 
hallgatás állapota. Ily módon számomra ez sokkal inkább az 
emberekről szól, akkor is, ha adott esetben rendkívül egyedül 
vannak a lehetőségeikkel és lehetetlenségeikkel. Ezt nagyon 
érdekes lenne egyszer egy Ibsen-darab kapcsán kipróbálni! 
Ha értesülök róla, hogy a színházam másokat, fiatalokat is 
inspirál, nagyon örülök neki. Ahogy anno az is nagyon fog-
lalkoztatott, hogy miközben minden hihetetlenül felgyorsult, 
az emberek újra és újra elmentek a Murx…-ra, ahogy a ham-
burgi Wurzelfaustra10 is. Láthatóan volt az igény az ellentétes 
sebességekre.

– 2000-ben lett a Schauspielhaus Zürich művészeti vezető-
je. Az érát egyrészt a színházi terület megkavarása és politikai 
átalakítása, másrészt heves ellenállás fémjelezte, ami gátolta a 
munka előrehaladását, így 2004-ben elhagyta a színházat. Ha 
visszatekint, hogyan értékeli ezeket az éveket összehasonlítva 
más országokkal, illetve azzal, ami aztán Zürichben történt?

– Korábban már kétszer megszöktem a szülővárosomból, 
a színház vezetését pedig nem is pályáztam meg. Mikor fel-
ajánlották, rendkívül vonzott az elképzelés, hogy azokkal az 
emberekkel, akikkel már hosszú évek óta együtt dolgozom, 
Zürichbe menjünk, felépítsünk egy színházat, és létrehoz-
zunk egy olyan csodálatos helyet, mint a Schiffbau.11 Egyér-
telmű volt, hogy ott olyan projekteket fejleszthetünk, amelyek 
sehol máshol nem lettek volna elképzelhetőek. Ebben a város-
ban az, hogy az ember intendánsként konfliktusokba kevere-
dik a politikával, hosszú tradícióval bír. Peter Löffler 1970-
ben kicsivel több mint egy év után leköszönt, és a fiatal Peter 

9 Német rendező-dramaturg.
10 Teljes címén Goethes Faust Wurzel aus 1+2 (Goethe Faustja 1+2 gyökér).
11 A Schauspielhaus Zürich 2000-ben egy régi hajóépítő műhelyben kiala-

kított új játszóhelye.

Stein is hamar elhagyta a színházat. Emiatt sosem rendeztem 
be igazán a zürichi lakásomat, tulajdonképpen bútorozatlan 
volt. Számoltam azzal, hogy adódhatnak nehézségek, aztán 
mégis meglepődtem, hogy mekkora nyomatékkal, és meny-
nyire gyorsan szerettek volna tőlünk megszabadulni. Mindezt 
úgy, hogy rendkívül sikeresek voltunk országszerte, és több 
produkciónk meghívást kapott a berlini Theatertreffenre. 
Az a szolidaritás, amely később főként a független zürichi 
kultúrszcénából áramlott felénk, megérintett és lenyűgözött 
minket. Hatalmas dicséretként értékeltem, hogy az alig támo-
gatott független terület képviselői az agyontámogatott szom-
széd kedvéért nagy erőket mozgósítottak, és követelték, hogy 
maradjunk. A zürichi időszakot nehéz bármi mással összeha-
sonlítani, hiszen számunkra unikális volt. Annyit mondha-
tok, hogy a munkáim alapvetően mindig azokhoz a helyek-
hez kötődnek, ahol keletkeztek. Emiatt is bír számomra nagy 
jelentőséggel, hogy a próbák alatt minél több időt töltsek a 
színház épületén kívül. Mert ilyenkor tapasztalja meg igazán 
az ember, hogy hol is él. És ezek az élmények kanyarodnak 
aztán vissza sajátságos utakon az éppen folyamatban lévő 
rendezéshez.

Fotó: Björn Jensen
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– Hogyan találja meg az anyagait – vagy azok önt? Jelen-
leg Jarryt és Nestroyt12 mint irodalmi modelleket. De adódtak 
egyéb projektek is, mint például a Schutz vor der Zukunft (Vé-
delem a jövőtől) a 2005-ös Wiener Festwochenen, vagy a +-0 
– Ein subpolares Basislager (+-0 – Egy szubpoláris bázistábor) 
2011-ben, amelyek többé-kevésbé ismert szövegeken alapultak.

– Ez minden alkalommal más, és nagy mértékben függ 
a kontextustól, amelyben a produkciókat tervezzük. Így több 
rendezésre, amely nem színházakban készült, nagyban hatott 
a keletkezésük helye: a régi bécsi parlament épületében színre 
került Letzte Tage (Utolsó napok) például az aktuális politi-
kai retorika és a második világháború kezdetéhez kapcsolódó 
retorika hasonlóságáról, valamint a theresienstadti kompo-
nisták zeneműveiről indított vitát.13 A Schutz vor der Zukunft 
kapcsán Stefanie Carp mutatott meg nekem egy pszichiátriai 
klinikát Bécs közelében, ahol a náci éra alatt eutanáziakísér-
leteket végeztek gyerekeken – végül ez lett az előadás témája. 
Az egyik koppenhágai vendégjátékunk során mondtam az ot-
tani színházigazgatónak, hogy Dánia kis ország, mégis a világ 
legnagyobb szigete, valójában egy önálló kontinens, és hogy 
ahhoz, hogy az ember megismerhesse a szigetet, igazából ott 
helyben kéne csinálni egy saját produkciót. Pár hónappal 
később jelentkezett az igazgató, aki megtalálta a lehetőségét, 
hogy Grönlandon dolgozhassunk. Ebből lett a +-0, egy olyan 
előadás, amelyben a jövevények szemszögéből foglalkoztunk 
sztereotip elképzelésekkel, a honvágy és a tiszta rácsodálko-
zás témakörével. Számos egyéb produkciónál ez pont fordítva 
működik: nagyon korán ki kell találnunk egy címet, hogy a 
színház már az előző évben bejelenthesse. A vázlatos látvány-

12 Marthaler a 2017/18-as évadban Jarryt, a 2018/19-es évadban Nestroyt 
rendez(ett) Hamburgban.

13 Theresienstadt volt az egyetlen hely a Harmadik Birodalomban, ahol a 
gettósított zsidók kulturális tevékenységet folytathattak – az egy ideig 
propagandacélokra használt város a világ közvéleménye előtt azt volt 
hivatott bizonyítani, hogy a zsidók igenis humánus bánásmódban része-
sülnek.

terv általában szintén elég sürgős. Emiatt gyakran előfordul, 
hogy rögtönzött konspiratív találkozókon vázolunk fel lehet-
séges címeket és ahhoz kapcsolódó témákat – ebben társa-
im Stefanie Carp, Malte Ubenauf, Anna Viebrock és Duri 
Bischoff. Az ilyen alkalmakkor felvillanó impulzusok és el-
határozások a lehető legkülönbözőbbek, és a végére nem sok 
marad belőlük, mivel az előadások mindig a próbák, és nem 
a papír alapján születnek meg. Különös módon a címek vala-
hogy mindig megtartják érvényességüket, akkor is, ha később 
más utakat követünk, mint azt korábban gondoltuk. Ez egy 
szép titok.

– Ön is része volt a Volksbühne nagy búcsújának. Utolsó 
rendezése a Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter (Ismerős 
érzések, vegyes arcok) a Volksbühne családdal karöltve képlete-
sen visszalőtt egy nyílvesszőt egészen a Murx…-ig. Mit fűzne 
hozzá ehhez az – egyébként Skandináviában is nagy figyelem-
mel kísért – önkényes véghez,14 egy olyan nagy korszak lezárá-
sához, amelynek ön is része volt?

– Ez a színház sok kollégámhoz hasonlóan számomra is 
egyfajta otthont jelentett. A Volksbühne szorosan összefonó-
dik a teljes rendezői fejlődésemmel. Hogy a berlini kultúr-
politika ilyen radikális mértékben hibázni tudott, az nehe-
zen érthető, és mindannyiunkat tanácstalansággal töltött el. 
A színházaknak természetesen szükségük van változásra, ez 
alól nem kivétel a Volksbühne sem. Viszont a kultúrpolitika 
közömbössége és hiúsága egy intelligens metamorfózist, egy 
izgalmas átmenetet lehetetlenített el.

Németből fordította: Néder Panni

Eredeti megjelenés: Theater der Zeit 2018/9. Ma-
gyar nyelvű közlés a szerző szíves engedélyével.

14 Frank Castorfot a 2017/18-as évadtól váltották le az általa 25 évig veze-
tett Volksbühne éléről. Utódja, Chris Dercon öt hónapig bírta az ellene 
irányuló gyűlölethullámot, és 2018 tavaszán lemondott a posztról.

H I R D E T É S

HANGOSÍTÓ
A SZÍNHÁZ 
FOLYÓIRAT 
PODCASTJA

1. ADÁS
Kerekasztal-beszélgetés az improvizációról Bíró Krisztával, 
László Zsolttal és a Benkó Bence–Fábián Péter párossal 
Gócza Anita szerkesztésében. Novemberi 
adásunk  témája – ahogy a folyóiraté is – 
a MÚLTFELDOLGOZÁS lesz.
Hallgassátok szeretettel!

www.szinhaz.net
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Nem az a szószátyár típus: az alábbi interjúban valójában jelölnünk kelle-
ne a beszélgetést megszakító, vagy inkább ritmizáló csendeket is. Olyankor 
KRISTIAN SMEDS, az Európa-szerte ismert finn rendező és drámaíró hosszan 
maga elé meredt, keresgélte a gondolatot, fejben formálta a szavakat. Ta-
vasszal a Trafóban járt Just	filming című, részben Budapesten készült előadá-
sa, de emellett beszélgettünk tanításról, tört angolról, meg színház és való(di)
ság viszonyáról is. JÁSZAY TAMÁS interjúja.

EGY GRAMM ARANY
Beszélgetés Kristian Smedsszel

– Helsinkiben tanult dramaturgiát a kilencvenes évek 
elején. Amikor 2006-ban a Krétakör Színház színészeivel sa-
ját darabját, a Budapesten egyetlen alkalommal előadott 
Jégképkockákat rendezte, azt mondta, hogy inkább drámaíró-
nak tekinti magát, mint rendezőnek.

– A legutóbbi munkáimban a szöveg már nem annyi-
ra lényeges, mint korábban. Olyan bemutatóm is volt, ami-
ben egyetlen szó sem hangzott el. Amikor még szöveg alapú 
előadásokat csináltam, a szöveg maga sokszor a próbákon 
született. Aztán a szavak valahogy elszivárogtak, más lett 
fontosabb. A Just filming esetében például filmek jelentették 
ezt az alapot. Idézzük őket, direkt módon vagy átalakítva, fel-
cserélünk karaktereket. Olyan, mintha a két szereplő nem is 
létezne valójában, csak mozifilmeken keresztül találkoznak 
önmagukkal és a másikkal.

– Most hogyan határozza meg önmagát?
– Ősztől a Helsinki Művészeti Egyetemen színészeket ta-

nítok. A következő öt évben a tanítás lesz a legfontosabb az 
életemben. Fogok dolgozni máshol is, de ezen lesz a fő hang-
súly, vagyis most tanárnak tekintem magamat. Főleg színé-
szekkel dolgozom, de lesznek rendezők, dramaturgok is, mert 
Finnországban ők mind egymás közelében tanulnak.

– Mi nem sokat tudunk a finn színházról. Hogyan jellemezné?
– Nyilván más benne élni, mint kívülről ránézni. Elsőként 

talán az erős színészetet emelném ki. Meg az utóbbi tizenöt-
húsz év fejleményét, azt, hogy sok jó drámaíró van a pályán. 
Ma már az előadó-művészet fogalma is tágabban értendő, mint 
korábban. A városi színházak komoly hálózatot alkotnak or-
szágszerte, sokan járnak színházba, nagyon népszerű szórako-
zási forma. Újdonság, hogy a fiatalok közül sokan tájékozód-
nak külföld felé. De ha valaki úgy dönt, hogy elmegy, fel kell 
készülnie a nagyon erős versenyre. Arra, hogy nagyon jónak 
kell lenni, ha valaki ebből akar megélni. Ha idegen nyelvterüle-
ten dolgozik valaki, főleg a más nyelv miatt nem tud elég gyors, 
elég okos lenni. Nem működik, ami otthon azonnal megvan. 
Viszont a tört angol, amit egy nemzetközi produkcióban be-
szélünk, érdekes helyzeteket szül. Én szeretem ezt a felállást.  
A soknyelvűség az európai színház nagy utópiája.

– A Just filmingben a finn rendező egy magyar színésznőt 
és egy észt színészt instruált.

– Ez az előadás a Finn Nemzeti Színház produkciója.  
A finn közönség nem ismerte se Láng Annamarit, se Juhán 
Ulfsakot. Egyedül voltak, ráadásul olyan nyelven dolgoztak, 
amelyik egyiküknek sem anyanyelve. Teljesen más volt az 
előadás hangulata Tallinnban, illetve Budapesten, mint Hel-
sinkiben, hiszen a magyar és az észt közönségnek voltak kap-
csolódási pontjai a „saját” színészéhez. Nemzetközi színház 
született, miközben az is világossá vált, hogy a színház min-
dig egy adott országhoz tud csak kötődni, mindig helyi ér-
dekű. Londonban, New Yorkban, Berlinben talán születhetne 
nemzetközi színház, de a mi fővárosainkban nem.

– Sokat dolgozik külföldön, főleg a balti államokban, de Né-
metországban is. Miért indult ebbe az irányba?

– Eljött egy pillanat, amikor rájöttem, hogy ha tovább aka-
rok lépni, külföldre kell mennem. Kimozdulni a komfortzó-
nából, így szokták mondani, nem igaz? Ha az ember tíz évig 
dolgozik ott, ahol született, már mindent ismer. A szokáso-
kat, az embereket, a közönséget, mindent. De én új arcokat, 
új nehézségeket akartam. Kevésbé kiszámítható helyzeteket.  
A balti országokban felfedeztem néhány izgalmas alkotót, 
ezért tájékozódtam arrafelé. Ennek egyelőre vége, főleg a taní-
tás miatt, meg azért is, mert három éve a Finn Nemzeti Szín-
házban dolgozom, ahová hívhatok művészeket külföldről. Ez 
nagyon jót tesz a finn színháznak is. Nemzetközibbé válik a 
közeg, amiben élünk.

– És működik az elképzelés?
– Igen, eljöttek, próbáltak, megszülettek az előadások.  

A közönség persze egy másik kérdés. Csodálkoznak azon, hogy 
mit látnak, de muszáj kis lépésekkel haladni. Helsinkiben sok 
a fiatal, aki nem beszél finnül. A munka vagy a tanulmányaik 
miatt érkeznek ide Európa más részeiről. Őket is meg kell szó-
lítanunk. Behozni őket a Finn Nemzeti Színházba igazi kihívás.

– Akkor ez az ottani Nemzeti egyik missziója?
– Ezt nem mondanám, és voltak is kritikus hangok az öt-

letemmel szemben. De az igazgató (2010 óta Mika Myllyaho 
drámaíró és rendező – a szerk.) támogat, és egyetért azzal, 
hogy ki kell nyitnunk az épületet. Meg persze sok olyan finn 
is jön ezekre az előadásokra, akik máshol élnek és dolgoznak, 
vagyis jól értik magát a problémát.

– Úgy képzelem, hogy lassan, megfontoltan dolgozik. Meny-
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nyi ideig tart egy próbafolyamat? Motiválják a jó előre kitűzött 
premierdátumok?

– Az anyagtól függ a tempó. Néha csinálok workshopokat, 
ahol kipróbálok ötleteket, akár fél vagy egy évvel a bemuta-
tó előtt. Ha nemzetközi koprodukció, akkor a partnerektől is 
sok függ. De működik az is, ha megvan a premier dátuma; 
jó tudni, hogy meddig lehet dolgozni. Egyébként az a benyo-
másom, hogy a legtöbben túl gyorsan dolgoznak. Nem jut 
elég idő arra, hogy a munkára összpontosítsunk. A színészek 
szenvednek is ettől.

– Amikor egy új projektbe belekezd, a színészek vannak meg 
először, vagy a téma?

– Általában a téma, aztán a színészek. De lehet, hogy a hely-
színt találom meg. Nagyon fontosak a tervezők is, akik a térrel, 
a fénnyel, a hanggal dolgoznak. A Just filming esetében a szí-
nészek voltak meg. A müncheni közös munkánk után (a Der 
imaginäre sibirische Zirkus des Rodion Raskolnikow című, 
Dosztojevszkij Bűn és bűnhődése nyomán készült előadást a 
Münchner Kammerspiele mutatta be 2012-ben – a szerk.) úgy 
éreztem, hogy még együtt kell dolgoznom Annamarival és 
Juhánnal. Valójában az ő közös akaratuk indította el ezt az elő-
adást, meghatározó volt a tőlük érkező input.

– Budapesten zajlott a próbák egy része. Milyennek látta a 
várost?

– Épp akkor épült a kerítés a határokon. Valahogy lehe-
tett érezni a feszültséget a levegőben. Emlékszem, a metró-
állomásokon felfegyverzett katonákat láttam, de ez nekem 
inkább félelmetes volt, nem a biztonságérzetemet növelte. 
Aztán Finnországban folytattuk a munkát. Az otthontalanság 
érzése átjárta az egész projektet, a magány rányomta a bélye-
gét az előadásra. Nem tudatosan, de magunkkal vittük ezeket 
a benyomásokat.

– Hogyan dolgozik a színészekkel?
– Erről őket kellene megkérdeznie. Azt hiszem, mondhat-

juk, hogy olyan rendező vagyok, aki sokat követel. A #metoo 

után ez elég rosszul hangzik, elgondolkodnak az emberek, 
hogy ez mit jelent pontosan. A színházban a régi, diktatórikus 
módszerek ideje lejárt. Sokat követelek, igen, de azt gondo-
lom, hogy maga a művészet követel sokat. Nyitottnak kell len-
ni próba közben, de úgy, hogy a határokkal mindig tisztában 
vagyunk. A színésznek mindig pontosan tudnia kell, hogy mit 
és hogyan csinál, különben semmi értelme ennek az egésznek. 
Számomra mindig a miért a fő kérdés. Miért vagyunk itt? Mi-
ért csinálunk színházat? Csak akkor tudunk a színpadon iga-
zán jelen lenni, ha tudjuk a választ. És ezt a közönség megérzi. 
Amikor előadást készítünk, arról beszélünk, mi a színház.

– A kilencvenes évek közepe óta készít saját előadásokat. 
Változott azóta, amit a színházról gondol?

– Mindenkinek vannak álmai, elképzelései a művészet 
céljáról és értelméről, nekem is. Ha most visszagondolok a 
húsz évvel ezelőtti időszakra, az nagyon más világ volt. Az-
óta én három színházat irányítottam: Helsinkiben a Takomo 
Színházat, Észak-Finnországban a Kajaani Városi Színházat, 
valamint a Smeds Ensemble-t, ami inkább projektekben gon-
dolkodó produkciós ház volt. Itt az ideje megállnom, hogy 
helyzetbe hozzam a következő generációkat. Érdekel, mik az 
álmaik. Ebben a pillanatban az ő új energiáikra vagyok a leg-
inkább kíváncsi. Rendezőként most nem is tervezek semmit, 
a fiatalokkal sem fogok előadást csinálni. A kérdések feltevé-
sére koncentrálunk inkább.

– Azt olvastam valahol, hogy bérbe vett egy aranybányát. 
Tényleg?

– Igen. Eltöltöttem ott egy nyarat. Két hetet dolgoztam, 
hogy egy gramm aranyat találjak. Keményen, nagyon ke-
ményen melózik az ember, végül rátalál valamire, amiről azt 
gondolja, hogy tiszta arany. A színházban valami hasonló 
történik, csakhogy mindig ott marad a kétely, hogy tényleg 
értékes-e, amit létrehozott? Viszont ha az ember a két kezével 
dolgozik meg valamiért, akkor nincs helye a kétkedésnek. Az 
az egy gramm arany az enyém. Valódi, a sajátom.

Fotó: Szarka Zoltán
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NÁNAY ISTVÁN

PÁR ÓRÁRA 
A KÖZÖNSÉG 
KÖZÖSSÉGGÉ LESZ
Nászta Katalin: Thália erdélyi napszámosai

Nászta Katalin színésznő és költő-író 1982-ben úgy döntött, 
interjúkat készít színházi pályatársaival – a színészetről. Két 
éven át járta az erdélyi magyar színházakat, és hat együttes 
egy híján ötven színészét, hat rendezőjét, valamint Kántor 
Lajos kritikus-szerkesztőt szólaltatta meg. (Elenyészően ke-
vés kivételtől eltekintve e személyekről már A hét 1982-ben 
kiadott évkönyvében – Színjátszó személyek – is lehetett ol-
vasni portrét vagy beszélgetést.) Az interjúkon kívül a szerző 
négy olyan alkotóról is megemlékezik, aki érzelmileg közel 
állt hozzá, de akiket különböző okokból nem tudott megin-
terjúvolni, ők: Tompa Miklós, Flóra Jenő, Seprődi Kiss Attila 
és Visky Árpád. Harmincöt év elteltével most ezek az írások 
kötetbe gyűjtve olvashatók.

Nászta a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművé-
szeti Intézet elvégzésétől, 1973-tól tizenhat esztendőn át volt 
a sepsiszentgyörgyi színház színésznője, 1989 óta pedig Zala-
egerszegen él. Az első két évben még játszott a Hevesi Sándor 
Színházban, de 1991-ben felhagyott a színészettel.

Mi késztethette a társulatában megbecsült, szép szere-
peket sikeresen játszó, a harmincas éveinek elején lévő szí-
nésznőt, hogy interjúsorozatot készítsen a pályaválasztás 
motivációiról, a színészi munka mibenlétéről, egyéni alkotó 
módszereiről, színész és rendező, illetve színész és néző kap-
csolatáról, a kritikai megítélésről?

Mindezt 1982–83-ban, a ceaușescui „kulturális forrada-
lom” szigorított időszakának kezdetén, amikor a műsor het-
ven százalékát kortárs tematikájú romániai daraboknak kel-
lett kitennie, magyarországi szerzőket pedig egyre kevesebb-
szer játszhattak, ugyanakkor az állami támogatás drasztikus 
lecsökkenését kompenzálandó a színházaknak maguknak 
kellett kitermelniük költségeik fedezetét, és mindezektől nem 
függetlenül felerősödött a színházi emberek kivándorlási hul-
láma is. Mégis, még ilyen körülmények között is a színházak 
igyekeztek kiegyenlített műsorrendet kialakítani. Kolozsvá-
ron fontos előadásokat rendez Harag György (Lőrincz Lász-
ló: Szerető, Tomcsa Sándor: Műtét), s egyre jelentősebb szere-
pet tölt be Tompa Gábor (Bulgakov: Iván, a rettentő, Lucian 
Blaga: Manole mester), Sepsiszentgyörgyön Tompa Miklós 
Sütő Pompás Gedeonját viszi színre, Seprődi Kiss Attila pe-

dig többek között Erdman Az öngyilkosát, Marosvásárhelyen 
Kincses Elemér Kocsis István-darabot (A megkoszorúzott), 
Nagyváradon Kovács Levente Sütő Káin és Ábelét, valamint 
Szabó József Csurka Deficitjét állítja színpadra, és Szatmáron 
bemutatkozik egy Bukarestben frissen végzett rendező, Szabó 
Ágnes (Tudós nők).

Mi hajtotta hát Nászta Katalint, hogy ezekben a vészterhes 
években szigorúan szakmai kérdésekre redukált beszélgetése-
ket folytasson (amelyek közül a Korunk című folyóirat csak 
néhányat jelentethetett meg)? Mindenekelőtt a kíváncsiság. 
A magától és a színháztól mindig többet és jobbat akaró fia-
tal érdeklődése: hogyan csinálják mások? Nekik is azok-e az 
alkotói problémáik, mint neki? Ők is megküzdenek-e a sze-
reppel a szerepért? S ha igen, hogyan? De más is motiválta. 
Be szerette volna bizonyítani – miként Cseke Gábor, a könyv 
előszavának írója egy helyütt összegzi –, hogy „a színész is 
alkotó művész, gondolkodó lény, nem csak egy pojáca, aki-
nek a munkájáról, művéről nem emlékezik meg senki méltó 
módon, más szóval a színész is épp olyan része a kultúrának, 
mint az író, a festő vagy a zenész”.

Elfogadhatónak tűnik, hogy egy helyét és szakmai rang-
ját kereső színész számára ez a vállalás adekvát lehet, bár 
emlékeim ezt kevéssé támasztják alá. A megszólalók szinte 
mindegyikét láttam hazai vagy (vendégjátékok során) ma-
gyarországi színpadon, legtöbbjüket személyesen ismertem, 
és sokukkal voltam közeli, mondhatni baráti kapcsolatban. 
Azt tapasztaltam, hogy azokban az években a színház, és azon 
belül a színész társadalmi szerepe különlegesen fontos volt, és 
nem kérdőjeleződött meg akkor sem, amikor a kellő szakér-
telmet csak ritkán felmutató kritika nem volt eléggé megértő 
és segítő társa a színháznak.

Az interjúk többségéből viszont az olvasható ki, hogy a 
színészek általában több elismerésre vágynak, meg arra, hogy 
ne a rendező legyen az alkotási folyamat középpontjában, 
hanem ők. Vagy legalábbis kiegyenlített legyen kettejük kap-
csolata. Gyakori panasz, hogy a szó központi szerepe deval-
válódik, és a színészek úgy érzik: csak a rendezői koncepció 
érvényesítésének szimpla eszközeivé degradálják őket.

Visszatérő gondolat, hogy a színháznak templomnak kell 



r e c e n z i ó

68

lennie, a színészet a közönség, a magyarság, a nemzet szolgá-
lata, és a színész a nyelv ápolója, őrzője és nemesítője. Ez a 
patetikus fogalmazásmód, ez a „kultikus diskurzus” (ahogy e 
jelenséget Zsigmond Andrea kritikus- és tanártársam az erdé-
lyi színházról szóló doktori értekezésében leírta) a kor isme-
retében bizonyos fokig érthető, hiszen a templom és az iskola 
mellett a színház volt a kisebbségi lét fennmaradásának har-
madik legfontosabb intézménye. Mégis többen voltak – példá-
ul Harag György (akitől e cikk címét idézem), Tompa Gábor, 
Csíky András, Kántor Lajos, Szilágyi Enikő, Nemes Levente –, 
akik túlléptek ezen a nézeten, és tágabb összefüggésben látták-
láttatták a színház funkcióját és jövőjét, s a „magyar színház” 
jelzős szerkezetben nem csupán a jelzőt hangsúlyozták.

Nászta többnyire ugyanazokat a kérdéseket teszi fel min-
denkinek, és tanulságos, hogy melyekre felelnek többé-kevés-
bé hasonlóan (például a közönséggel kialakuló kapcsolatra, a 
hivatásszeretetre, a partnerrel való színpadi viszonyra vonat-
kozókra), s melyeknél konfrontálódnak a vélemények (felké-
szülés, rendező és színész ellentét, kritikával való elégedetlen-
ség, s természetesen a pályára kerülés körülményei). A szerző 
nem elégszik meg a kérdező szerepével, beszélgetőtárs és kró-
nikás igyekszik lenni. Közbevetéseiben rendre tudósít arról, 
hogy interjúalanyai milyen körülmények között élnek, milyen 
a lakásuk, hol zajlott le a beszélgetés, milyen reakciói vannak 
a kérdezettnek, mikor nevetgélnek, tűnődnek, csattannak fel, 

vagy hallgatnak el valamit. Máskor kommentárokat fűz a kö-
zöltekhez, vagy saját véleményét fejti ki az elhangzottak ap-
ropóján. Ezek a közbevetések, akárcsak a kérdések leginkább 
a fiatal színésznőnek az idősebb vagy tapasztaltabb pályatárs 
iránti feltétlen és gyakran túlzó tiszteletéről árulkodnak.

A kötet egészéből kiolvasható, hogy az az igazi színház, 
amelyről tudósít, és mindent, ami azóta történt, eltévelyedés-
nek tart. Ezt a zárszónak szánt utolsó, 2016-ban írt szubjektív 
összegzésében a szerző konkrétan (és szó szerint!) így foglalja 
össze: „Talán kapunk még lehetőséget Istentől, hogy helyre-
hozzuk, amit elrontottunk. Hogy a »játszani is engedd szép, 
komoly fiadat!« parancsa újból felemeli a lelkünket, és sike-
rüljön kimosakodni azokból a szörnyű arculcsapós képekből, 
amiket az előadások vágnak szembe velünk, a nézőikkel. Az 
aktuális formákat szétbontó, tartalmakat szétdobáló, értel-
metlenné tevő és semmit el nem érő játékstílus talán önként 
feladja romboló törekvéseit és engedi újra felépíteni az em-
berszabású világot, ahol szép, jó és lehet is élni.”

E summázat azonban azt mutatja, hogy Nászta Katalinnal 
megállt az idő. Nem képes elfogadni, hogy ami 1982–83-ban, 
egy adott történelmi szituációban érvényesnek mutatkozott, 
az évtizedekkel később, egy teljesen más léthelyzetben totá-
lisan mást jelent, vagy hogy az akkori megnyilatkozások jó 
része mára közhellyé egyszerűsödött. Könyvének megjelente-
tésekor a szerző megelégedett azzal, hogy hajdani beszélgeté-
seit közreadja, de nem tudta vagy nem akarta azokat kontex-
tusba helyezni. Ezt a nyolcvanas évek elején mind az általános 
politikai-cenzurális helyzet, mind a fiatal színésznő érthető 
módon korlátozott tájékozódási lehetősége nehezen tette vol-
na lehetővé, de e könyv kiadásakor ennek elmulasztása súlyos 
tehertétel. Mivel e beszélgetésekre nem néz mai szemszögből, 
nem súlyoz a kijelentések akkori, pillanatnyi és ma is elfo-
gadható, általános igazsága között, óhatatlanul egyneműsíti 
a különböző súlyú, mélységű és tartalmú megszólalásokat, 
valamint felerősíti az összetett, nemegyszer fájó igazságokat 
elfedő, nosztalgikus múltidézés gesztusát.

További csöppet sem elhanyagolható negatívum, hogy e 
monumentális vállalkozás nem párosul méltóan gondos ki-
adói és nyomdai kivitelezéssel. Rendkívül zavaró, hogy a kér-
dések és válaszok nincsenek tipográfiailag jól érzékelhetően 
elválasztva; hogy ma már általában nem szokásos kiemelést 
(aláhúzás) is használnak; hogy rengeteg a nyomdahiba; hogy 
hiányos és következetlenül összeállított az életrajzi összegzés 
éppen úgy, mint a kötet végi jegyzetapparátus (az sem kielégí-
tő, hogy a forrás többnyire a Wikipedia). Nagyon hiányzik az 
alapos és szigorú, a stiláris és tartalmi kérdésekben egyaránt 
kompetens szerkesztői munka.

Mindazonáltal mégis jó, hogy e beszélgetések hozzáférhe-
tők. Számos olyan információ, adat szerepel bennük, amely 
pontosíthatja az egyes színészekről szerzett ismereteinket.  
A külön-külön is érvényes beszélgetések együtt olyan folyam-
má állnak össze, amely a nyolcvanas évek színházainak tár-
sulatairól, összességében pedig az egész erdélyi színjátszásról 
ad egy sok tekintetben szubjektív, mégis átfogó képet. Az öt-
venéves vagy ennél idősebb olvasók számára visszaidéződnek 
ifjúságuk kedvelt színészei, meg azok az előadások, amelyekről 
szó esik. A fiatalabbaknak alighanem kuriózumszámba men-
nek az olvasottak, a színháztörténet és -tudomány viszont csak 
erős forráskritikával lesz képes feldolgozni a könyv tartalmát.

Nászta Katalin: Thália erdélyi napszámosai
Árkos: Tinta Kiadó, 2017, 591 oldal
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GABNAI KATALIN

CSAK NEM KÉPZELED?
Szarvas József – Bérczes László Könnyű neked, Szarvas Józsi… című könyvéről

Előfordul időnként, hogy egy könyv nem akarja magát olvas-
tatni. Maga a tárgy ilyenkor egyre könnyebbé válik, s kifo-
rog, szinte kiugrik az ember kezéből. Többször átéltem. De 
azt az érzést nem ismertem eddig, hogy a megkezdett kötet 
pár oldal után egyre súlyosabb lesz, de nem letevődni akar, 
hanem mindkét szárnya szinte belenő az ember tenyerébe. 
Bérczes László, a szakadozott vallomásokból felépülő könyv 
szövegének gondozója nem először tesz tanúbizonyságot ar-
ról, milyen fontos annak a nézőpontnak, annak a szögnek a 
megválasztása, ahonnét nézi a beszélgetőtársat. Sose felülről, 
sose alulról, s hogy a szemköztiség se zavarja a másikat, ol-
dalról figyeli leginkább, s egyszerűen csak megsegíti a másik 
mondandóját. S közben egy fele néznek, mintha sétálnának.

Megrendítő követni egy olyan ember útját és szellemi fej-
lődését, aki – s vagyunk így ezzel jó páran – úgy tud csak 
magára találni, hogy évek múltán lényegében „visszatanulja” 
saját kultúráját. Reménykeltő, hogy van valaki, aki évtizedek 
múltán képes megkeresni azt az örökséget, ami járt volna 
neki annak idején. Mert anélkül kellett felnőnie. A könyv vé-
gére összeáll a kép a vallomástevő számára is, és nagyfiának 
már pontosan meg tudja fogalmazni: „[…] a hiányérzete-
imből táplálkozom. És ezt a hiányt nem tudja betömködni a 
pénz, a siker, a népszerűség. Nekem annak az élménye már 
nem maradt meg, hogy beleszülessek a kétkezi nyomorba, és 
arról panaszkodjak neked. Dávidkám, úgy kellett belenőnöm 
a te gyerekkorodba, hogy már a nincstelenek szomorúsága és 
panasza sem lehetett az enyém […]. Én az eltörölt múlttal se-
hová nem tartoztam, semmit se hoztam, mert nem találtam 
semmit.”

A beszélgetőkönyv címe egy főiskolai történetből jött: va-
lamikor, ahogy az másokkal is megesett már a Vas utcában, 
sokat kínlódtak egy gyakorlattal. A feladattal való küzdelem 
mindenkit kimerített, de ő még mindig erőltette a munkát, s 
akkor szólt rá egy máshoz szokott osztálytársnő: „Hagyd már 
abba!... Könnyű neked, Szarvas Józsi! – Miért? – Mert nehéz 
gyerekkorod volt.”

Nos, az, hogy „nehéz”, nem is eléggé pontos kifejezés. 
Bántalmazott gyermek- és ifjúkor volt ez. A támasznélküli-
ség, a testi-lelki tanácstalanság aztán tántorgó útkeresésbe 
váltott át. Felemelő olvasni, miként kezd valaki egyszer csak 
jelen lenni a saját életében. Az énekelni szerető kölyök nézi a 
táncdalfesztivált, s mind többet fantáziál. Vágyakozik. Ahogy 
a képesítés nélküli tanítónő panaszolja: „A gyerek notórius 
képzelgő.”

Ennél is fontosabb tán, hogy minden érzékszervével veszi 
és rögzíti is saját élete történéseit. Az alulmaradás újraterve-
zést kikényszerítő, felvilágosító pánikját egy bokszpárbajban 
éli meg. Máskor meg rájön, hogy nemcsak énekelni tud, 
de akár versszerű szöveget is képes rögtönözni. Botcsinálta 

hentestanulóként azért mégiscsak egy bika letaglózása lesz a 
zárófeladata. Aki elolvassa a könyvet, megtudja, miként vég-
ződik ez a sci-fibe oltott horrorepizód. Jelzem, látvány szem-
pontjából is elképesztő az akció. Jönnek aztán egyéb nyo-
morúságok. De van már mit kívánni is: „Azt mondják, akik 
már voltak emeletes házban, hogy az nagyon jó. Minden van 
benne. Víz, villany, vécé, még tájtapéta is, amitől a nagyszoba 
nem tűnik olyan kicsinek, mert szinte bent vagy az erdőben. 
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Ha meg a vázában lévő műanyag virágra kölnit önt valaki, 
attól olyan illat lesz a szobában, mintha a virágágyásra nyílna 
a hetedik emelet.”

Elhiszem én, s miért ne hinném, amikor Szarvas József 
azt mondja, hogy benne az emlékezet „feltétel nélkül békés, 
derűs és megbocsátó”. De az olvasó keze azért ökölbe szorul 
nem egyszer, s a harag könnyeit sem mindig lehet visszatar-
tani. (S közben nem lehet nem tudni, hogy ez a kétségbeejtő 
életminőség most is van, épp arra, a Hortobágy vidékén, vagy 
északabbra attól. Csak nincs még itt a „nyelv”, aki a tenni aka-
róknak szólni tudni róla. Késik a szégyen, de eljön az, szá-
munkra is.)

Bekerül a debreceni színházba, de kottát nem tud olvasni. 
Beiratkozik hát a zeneiskolába, s elmondja ezt nagy büszkén 
az öltözőben. S akkor a tenor/1 szólamvezetője felhorkan: 
„Mi a fasznak? Csak nem képzeled, hogy lesz belőled valaki?” 
De. Képzeli. Viszi, hajtja előre valami progresszív fatalizmus, 
az az erő, amit még a műfaj nélküli tehetséggel megáldottak is 
ismernek, hogy ne ismernének azok, akik az élmények meg-
osztására születtek. Márpedig Szarvas József arra született.

„Tájnyelv nélküli magyar színész vagyok” – mondja ma-
gáról, hisz már régen levetkőzte a hajdúsági diftongusokat. 
De Debrecen színháza már nem kérte őt vissza. Főiskola után 
maradt a Vígszínházban, ahol barátok között volt sokáig. Ka-
szás Attila és Rudolf Péter értette őt, és ő is értette őket. Aztán 
jött a törés, a máig fel nem dolgozott élmény: ő volt Ádám a 
Szikora János által rendezett látványos, ám ezer gonddal küz-
dő Tragédiában az új Nemzeti Színház premierjén, s szenve-
dett. Ő is, a nézők is, a társak is. Azóta egyre többször kérdezi, 
s pályáját látva nem is ok nélkül kérdi: „Istenem, mi szándé-
kod van velem?”

Nem parasztként, nem munkásként, nem is értelmiségi-
ként, „magával szövetséges érzelmiségiként” határozza meg 

magát, így hatvanévesen. Jó lenne már otthon lennie valahol. 
S ha nagy ára van is az otthonkeresésnek, úgy tűnik, sikerült 
„hazatérnie” valahová. Oda, ahol először ő volt a vendég, de 
aztán őhozzá jöttek vendégek, az ország minden pontjáról. 
Viszákon, az Őrség egy zsákfalujában felépítette az azóta már 
legendássá lett Pajtaszínházat, amit Kaszás Attiláról nevezett 
el. Galériát szervezett, amit Tenk László képei alapoztak meg. 
S Tündérkert néven ismeretes az az őshonos gyümölcsfákat 
életben tartó és szaporító csodakert, amit Kovács Gyula tu-
dománya és ötven helybeli család ereje és hite segített meg-
gyökereztetni, s életben tartani. „Ma már tudom: a hiányérzet 
megfogalmazása is lehet teremtő erő” – mondja.

Találkozik valamivel, egy problémával, egy hiánnyal, egy 
fájdalommal, bárminemű értékkel, s megosztja ezt az élmé-
nyét. Saád József és Nagy Mária, s velük a Hortobágyra kite-
lepítettek utódainak köre hiába házalt és házal az 1950. június 
23. éjszakáján kezdődött, s majd három évig tartó szégyen-
teljes kitelepítési akció történetével. Senki sem figyel rájuk a 
szólni tudók közül. Ma sem. Pedig van hozzá dokumentum, 
film is, írás is, jellegzetesen olyan anyagok, melyek jó rende-
zővel s kollektív anyagformálással lennének életre kelthetőek, 
de a kortárs színháziak elnéznek fölöttük. A Pajtaszínházban, 
Viszákon, Szarvas József segítségével viszont előadás is szüle-
tett, konferencia is szerveződött az őrségi családok hortobágyi 
kálváriájáról. Mert nem lehetett nem tudatni a világgal, hogy 
abból a 9000 emberből, akiket az alföldi juhhodályokba terel-
tek, 446 főt vittek el csak Vas megyéből 1952. május 29-én.

A könyvet ötven könnyű oldal zárja adatokkal, fotókkal, 
s egy dialógussal, ahol Bérczes László kérdez rá pár még fon-
tosnak érzett életszakaszra.

Szarvas József – Bérczes László: Könnyű neked, Szarvas Józsi…
Tények és Tanúk, Budapest: Magvető, 2018, 350 oldal, 3199 Ft
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SIMON-HATALA BOGLÁrKA

KÚTMÉRGEZŐK
A toxikus vezetők által okozott károk a táncművészetben

Több tudományág és szakmai terület: a szervezetfejlesztés, a 
szociálpszichológia, a politikatudomány is vizsgálja a veze-
tői működést. Az üzleti szférában a vezető eredményessége 
és a csoportdinamika objektíven értékelhető pénzügyi pa-
raméterekkel is. A vezetői stratégiák tudományos elemzése 
a 20. század negyvenes éveitől indult el komolyabban, és a 
mai napig használt az a felosztás, melyet 1939-ben Lewin1 
vezetett be a vezetői attitűd leírására: demokratikus, autori-
ter és laissez-faire2 stílust különböztetett meg.

A nyolcvanas évektől vált uralkodóvá az a nézet, hogy a 
vezetői eredményesség alapja nem egy objektív és a körül-
ményektől független képességkollekció, nemcsak a vezető 
személyén múlik, hanem számít az aktuálisan alkalmazott 
vezetői stratégia, a csoportdinamika és a környezet is, ezért 
különböző vezetői feladatok sikeres végrehajtására más-
más személyek alkalmasak.3 A 21. században a termelési 
hatékonyság mellett a humán erőforrás jóléte gazdasági 
tényezőként jelentkezik, tőke, és a sikeres vezetői működés 
egyik ismérve a pszichésen egészséges munkakörnyezet, 
a dolgozói elégedettség. Ezzel egy időben természetesen a 
kontraproduktív, ártalmas, veszélyes vezetői viselkedés azo-
nosítására és megelőzésére alkalmazott módszerek is sokat 
fejlődtek. Az alkalmatlan vezetők egy típusát a szervezet-
fejlesztési, szociálpszichológiai szaknyelv toxikus vezető-
nek nevezi.4 Egy képzetlen, ügyetlen, sikertelen vezető nem 
tartozik automatikusan ebbe a kategóriába, de önmagában 
még a rosszindulat sem tesz valaki mérgező főnökké. A to-
xikus vezetői működés kialakulásának feltétele az úgyneve-
zett toxikus háromszög: a destruktív vezető személyén kívül 
a vele kollaboráló vagy konformista munkavállalók nagy 
száma és olyan munkakörnyezet szükséges hozzá, mely va-
lamilyen szempontból instabil. 5 A definíciók közt vannak 
árnyalatnyi eltérések, de a toxikus vezető néhány főbb jel-

1 Kurt Lewin – Ronald Lippitt – Ralph. K. White, „Patterns of aggressive 
behavior in experimentally created ’social climates’”, Journal of Social 
Psychology 10, 2. sz. (1939): 271–299.

2 Francia kifejezés, a pszichológiában és a politikatudományban egyaránt 
használatos; jelentése: a lehető legkevesebb beavatkozás az események 
folyamatába. Jelen kontextusban a lehető legkevésbé beleszólni az alkal-
mazottak munkájába, a lehető legkevésbé irányítani a feladatok végre-
hajtását  központilag.

3 Ságvári Bence – Dessewffy Tibor, „Dzsingisz kán a Parlamentben, 
avagy elterjedhetnek-e a toxikus vezetők a demokráciákban?”, Mozgó 
Világ 40, 2–3. sz. (2014): 177–192.

4 Jean Lipman-Blumen, The allure of toxic leaders: Why we follow 
destructive bosses and corrupt politicians – And how we can survive them, 
New York: Oxford University Press, 2005.

5 Art Padilla – A., Robert Hogan – Robert. B. Kaiser, „The toxic 
triangle: Destructive leaders, susceptible followers, and conducive 
environments”, The Leadership Quarterly 18, 3. sz. (2007): 176–194.

lemzőjét, melyek egymással összefonódva jelentkeznek, az 
alábbiakban foglalhatjuk össze:6

– destruktív viselkedést mutat, személyiségében 
diszfunkcionális jegyekkel rendelkezik, és az inter-
perszonális kommunikációban eredménytelen, ma-
nipulatív, agresszív vagy kiszámíthatatlan;
– amikor elhagyja az általa vezetett csoportot vagy 
szervezetet, akkor az rosszabb állapotban van, mint 
amikor csatlakozott hozzá;
– repetitíven és szisztematikusan jelentkeznek azok 
a vezetői viselkedések, melyek a szervezet célkitűzé-
seivel nem egyeztethetők össze, a szervezet valós ér-
dekeit szabotálják, a dolgozók motivációját és jólétét 
aláássák (egy-egy izolált epizód nem jelenti azt, hogy 
toxikus vezetőről lenne szó);
– a toxikus munkahelyi környezet a toxikus vezetők 
következő generációját neveli ki, akik előbb-utóbb a 
hierarchia minden szintjén megjelennek;
– a toxikus vezetőt mint fogalmat egyfajta spektrum-
ként foghatjuk fel, ahol a hanyag, fejlődésre nem nyi-
tott, sorozatos hibáiból nem tanuló vezetőtől a szán-
dékosan rosszindulatú, antiszociális türannoszig 
sokféle kombináció megjelenhet.

Bár a spektrum változatos, van néhány jellemző „tünet”, 
amely nagy valószínűséggel feltűnik mérgező vezető jelen-
léte esetén:7

– a döntési és működési folyamatok transzparenciá-
jának hiánya;
– az alkalmazottak moráljának, motivációjának és 
önbecsülésének trendszerű csökkenése;
– a „nélkülözhetetlen” alkalmazottakkal, bizonyos 
dolgozókkal szemben érdemtelen kivételezés, részre-
hajlás, másokkal szemben lekezelő viselkedés, diszk-
rimináció;
– klikkesedés, hatalmi játszmák, mobbing, zaklatás, 
szóbeli vagy fizikai erőszak terjedése;
– fizikai és mentális problémák, betegségek előfor-
dulási gyakoriságának emelkedése;
– jelentős alkalmazotti fluktuáció.

6 George E. Reed, „Toxic leadership”, Military Review 84, 4. sz. (2004): 67–
71; Colonel Denise F. Williams (United States Army), Toxic Leadership 
In The U.S. Army, USA WC Strategy Research Project, U.S. Army War 
College, Carlisle Barracks, Pennsylvania, 2005.

7 Kathie L. Pelletier, „Leader toxicity: An empirical investigation of 
toxic behavior and rhetoric”, Leadership 6, 4. sz. (2011): 373–389; Angie 
Buchholz, „From Micromanagers To Pushovers: How To Manage Four 
Styles Of Toxic Leadership”, Applied Vision Works, 2015. nov. 13.
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Kifejezetten az előadó-művészetre fókuszáló nagyobb 
volumenű szakirányú kutatásokra eddig nem került sor 
ebben a témában, de amennyiben a színházat munkakör-
nyezetként vizsgáljuk, több olyan tényezőt is megfigyel-
hetünk, amelyek emelik a toxikus vezetés megjelenésé-
nek kockázatát.8

A színházi vezetőket jellemzően nem menedzse-
ri képességeik alapján, hanem művészeti területen el-
ért korábbi érdemeik vagy kapcsolatrendszerük alapján 
választják ki. Azonban a színházi munka során a való-
di „termék” az előadók aktuális, az előadás keretei közt 
zajló lelki-fizikai-intellektuális történéseinek összessége, 
és a humánerőforrás-menedzsment ugyanolyan fontos 
lenne, mint a hagyományos értelemben vett művészeti 
szempontok követése.

Mivel a művészeti alkotások tekintetében nincs stan-
dardizálható minőségi kritériumrendszer, a színházban 
zajló munkafolyamatok értékelése az eredményesség 
szempontjából teljesen szubjektív. A siker definíciója vi-
szont általában nélkülözi a munkafolyamatokban részt 
vevő előadóművészek jólétének, testi és lelki egészségé-
nek a számításba vételét.

Kockázat forrása az, hogy az európai gondolkodás a 
művész archetípusát a mai napig hajlamos a romantika 
elképzelései szerint meghatározni. A társadalmi konven-
ciókat tudatosan, az alkotás szabadsága érdekében meg-
sértő művész egy idealizált, pozitív figura, így a színházi 
vezetővel szemben sok minden nem elvárás, amit egy 
„civil” munkahelyen magától értetődőnek tekintenénk. 
Szintén ennek a művészeszménynek az egyik következ-
ménye az a kettős mérce, amely kiemelkedő tehetség 
esetén lazább morális követelményeket állít fel, a kevésbé 
tehetségesnek tartott munkavállaló jogát a korrekt bánás-
módhoz pedig megkérdőjelezi.

Transzparenciahányt okoz, hogy a színházi társu-
latokban a munkaügyi, a menedzsmenti és a művészeti 
döntések keretei nem válnak el élesen egymástól, és nem 
mindig világos, hogy egy adott helyzetben kit kell a cso-
port vezetőjének tekinteni, aki ebből adódóan természe-
tesen a legnagyobb felelősséggel tartozna a munkafolya-
matért.

Szakterületem miatt alaposabban a táncművészet-
ben, és különösen a klasszikus balettben volt módom 
személyesen is megfigyelni azt a tudományos megállapí-
tást, hogy a művészek egészsége, krónikus mozgásszervi 
problémáik és sérüléseik is nagymértékben függnek attól, 
hogy a munkakörnyezet, ahol dolgoznak, milyen állapot-
ban van, és a toxikus vezetés ezt természetesen negatívan 
befolyásolja.9 Tapasztalataim szerint gyakori, hogy ilyen 
feltételek között az egészségügyi szakemberek munkájá-
val különböző módokon visszaélnek, vagy erre világos 
törekvések mutatkoznak. A toxikus vezetés azonosítása 
ezért a táncművészek egészségével foglalkozó szakember 
számára professzionális és etikai szempontból egyaránt 

8 https://www.thestage.co.uk/news/2018/exclusive-report-reveals-
worsening-scale-harassment-theatre/

9 Paula Thomson – S. Victoria Jaque, „Posttraumatic Stress Disorder 
and Psychopathology in Dancers”, Medical problems of performing 
artists 30, 3. sz. (2015): 157–162.

A Magyarországon Kegyetlen tánc címen futó HBO-sorozat 
középpontjában szintén a toxikus vezetői gyakorlat állt. 
Fotók: Patrick Harbron © 2015 Starz Entertainment, LLC
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fontos. A táncművészet számos olyan, műfajspecifikus sa-
játossággal rendelkezik, amelyek miatt a hatalmi visszaélés 
széles spektruma van jelen a mindennapi munka során,10 
így talán még a többi előadói műfajnál is nagyobb a mér-
gező vezetés megjelenésének az esélye. A nemzetközi tánc-
világban a toxikus menedzsment tünetei társulattól vagy 
országtól függetlenül eléggé hasonlóak.

Toxicitásra utal, ha a próbarend nagyon rövid időszak-
ra előre készül el. Ezt természetesen mindig a munkafo-
lyamatok kiszámíthatatlanságával indokolják a társulatok, 
de valójában az az elképzelés áll mögötte, hogy a művész 
folyamatosan álljon készenlétben. Ebben a feltételrendszer-
ben a társulaton kívüli munka, a karrierváltáshoz szükséges 
tanulás nehezen szervezhető, és általában az igazgató sze-
mélyes szívességeinek a függvénye. Az is bevett gyakorlat, 
hogy bizonyos társulati tagokat informálisan tájékoztatnak 
a velük kapcsolatos tervekről, másokat pedig nem, vagy a 
vendégszerepléshez szükséges írásos engedély megadását 
húzzák sokáig azzal a céllal, hogy a művésznek vissza kell-
jen mondania a felkérést.

A nagy táncművészeti társulatok, elsősorban a 
balettegyüttesek működésére jellemző, hogy a darabok 
szakmai és biztonsági okokból a bemutatótól kezdve több 
szereposztásban mennek, és folyamatosan új beállóknak 
van lehetősége bemutatkozni. A társulatok művészeti ve-
zetői néhány kivételes helyzettől eltekintve egy személyben 
rendelkeznek afölött, hogy mikor ki megy színpadra, de 
vétójoguk minden darab esetében van. A döntéseikkel kap-
csolatos felelősségvállalás alól ugyanakkor gyakran igyekez-
nek kibújni, és a koreográfus/betanító/partner döntéseként 
feltüntetni a sajátjukat. Annak az információnak a vissza-
tartása, hogy ki mit táncol a szezon során, szintén hatalmi 
játszmák eszköze. Természetesen egy igazgató jól ismeri a 
társulata tagjait. Ha ennek ellenére a szereposztások még-
is kiszámíthatatlan időpontokban derülnek ki, és általában 
olyan formában, hogy a megvitatásukra ne legyen mód, a 
rendszerben semmilyen rugalmasság nincs az előadók ér-
dekeinek figyelembevételére, akkor általában szintén a toxi-
kus menedzsment tüneteit látjuk. Ismert „büntetési” mód-
szer nehézségek szándékos előidézése a munkafolyamatban 
a partnerek nem ideális összeválogatása révén. Fegyelmi 
vétségeket vagy privát sérelmeket előadásmegvonással 
szankcionálni is mérgező vezetőre utal. Különösen nagy 
jelentősége van ennek a módszernek azokban az együtte-
sekben, ahol az alapfizetést szereppénz egészíti ki, amely a 
nettó bér 80%-át is elérheti.

A transzparenciahiány megfigyelhető az egyes feladat-
körökkel (operatív vezetés, művészeti vezetés, koreográfus, 
betanító, balettmester stb.) járó felelősség tisztázatlansá-
gában. Ez általában oda vezet, hogy a sikert mindenki a 
sajátjának érzi, a kudarcokért viszont az előadó a felelős. 
Gyakori, hogy nem világosak az elvárások a munkának 
olyan területein sem, amelyek esetében erre lenne mód: az 
alkati, tánctechnikai jellemzők, a megkövetelt munkamorál 
egyébként nagyon hasonló szituációkban más megítélés alá 
esnek azonos munkavállaló esetén is. Nem világos, melyek 
a társulatba való bekerülés, az onnan való kikerülés, az elő-

10 Simon-Hatala Boglárka, „Elszerződik vagy marad, de hallgat. Zaklatás 
és transzparenciadeficit a tánc világában”, Színház 50, 12. sz. (2017): 6–9.

léptetések szempontjai. Ha van belső értékelési rendszer, 
akkor tipikus, hogy ennek a kritériumai nem konziszten-
sek, alkalmazása ötletszerű vagy személyeskedő, az érté-
kelő személye elfogult. Az egészségügyi állapot is vizsgálat 
tárgya lehet, mivel azonban a táncmedicina aspektusából 
tudományos nonszensz általános munkaalkalmassági stan-
dardok felállítása,11 az ilyen jellegű tesztek többnyire csak a 
nyomásgyakorlás kifinomult eszközei. Gyakran jelentkezik 
az együttesekben transzparenciadeficit a munkautasítások, 
etikai eljárások, munkaügyi folyamatok stb. protokoll-
jainak hiányában, a dokumentáció esetlegességében (pl. 
balesetmegelőzési, szexuális zaklatással kapcsolatos ajánlá-
sok nem léteznek), időnként pedig feleslegesen bürokrati-
kus az adminisztráció (pl. teremfoglalás esetén). A transz-
parenciahiány azonban mindkét esetben a toxikus vezetés 
érdekeit szolgálja az alkalmazott hátrányára.

Erőszak, zaklatás vagy megfélemlítés bármilyen mun-
kakörnyezetben előfordulhat, és a kutatások szerint elter-
jedt jelenségekről van szó.12 Egy egészséges közösség és egy 
kompetens vezető azonban tudatosan dolgozik ezeknek a 
viselkedési mintáknak a megelőzésén, megfelelő stratégiák-
kal rendelkezik a kártékony folyamatok korai stádiumban 
történő felismerésére és megfékezésére. A toxikus vezető 
vagy ignorálja ezeknek a problémáknak a létét, az esetleges 
áldozatokat pedig hitelteleníti, vagy maga is alkalmazza és 
bátorítja a fent említett magatartásokat. Mindkét esetben 
terjedni kezd a toxikus viselkedés a társulat szövetében. A 
hiteltelenítés bevett gyakorlata a művész tehetségének és fel-
készültségének a megkérdőjelezése. A táncművészetnek van 
egy olyan speciális aspektusa, amely miatt különösen veszé-
lyes jelenségről van szó. Idegtudományi kutatások igazolták, 
hogy a koordináció és a saját test érzékelése, a propriocepció 
nagyban függ a psziché érzelmi hangolásától. A negatív visz-
szajelzések, a megfélemlítés egy táncművész munkája során 
bizonyítottan sérülési rizikót emelő tényezők.13 A rosszin-
dulatú, személyeskedő „kritika”, a gúnyos vagy érzelmileg 
elutasító hangnem, a negatív légkör ezért egyrészt a táncmű-
vész testi épségét, egészségét veszélyezteti, másrészt önbetel-
jesítő jóslatként a technika látszólagos gyengüléséhez vezet. 
A sérülés bizonyos esetekben pszichés megküzdési stratégia 
is lehet a táncművészeknél, amikor méltatlan körülmények 
közé vagy művészi válságba kerülnek.14

Toxikus vezetés jele, ha a társulat mellett dolgozó orvos-
sal vagy terapeutával végzett munka bármely aspektusába 
a vezetőség a táncművész kifejezett akarata és hozzájáru-

11 Jeffrey A. Russell, „Preventing dance injuries: current perspectives”, 
Open Access Journal of Sports Medicine 4 (2013): 199–210.

12 Malgorzata Milczarek, Workplace Violence and Harassment: a Europe-
an Picture, European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010; https://
www.nytimes.com/2018/04/18/arts/dance/paris-opera-ballet-dancers-
survey-harassment.html.

13 Rochelle Ackerley – Jean-Marc Aimonetti – Edith Ribot-Ciscar, 
„Emotions alter muscle proprioceptive coding of movements in 
humans”, Scientific Reports 7 (2017): article number 8465; Eléonora 
Abreu – Peter Lewton-Brain, Turnout – a position or a state of being, 
TaMed X. Symposium Dresden (Frankfurt: Palucca, 2008): 26–28.

14 Linda H. Hamilton – William G. Hamilton – James D. Meltzer – 
Peter Marshall –Marika Molnar, „Personality, stress, and injuries in 
professional ballet dancers”, The American Journal of Sports Medicine 17, 
2. sz. (1989): 263–267.
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lása nélkül beleláthat, vagy befolyásolja a művész döntését 
ebben a kérdésben. Személyes véleményem szerint hosszú 
távon a legjobb eredménye annak van, ha a táncművész 
szabad, önálló döntése (a terapeutájával konzultálva), hogy 
amennyiben egészségügyi problémája van, akkor milyen 
mértékben van szüksége a munkaterhelés változtatására, 
és ennek függvényében születnek meg a további művészeti 
döntések. Ezzel szemben az a tipikus, hogy a művészeknek 
komoly fájdalommal és sérülésekkel is táncolniuk kell, ter-
mészetesen nem hivatalos munkautasítás, hanem manipu-
latív nyomásgyakorlás eredményeként: lelkiismeret-furda-
lás gerjesztése, fenyegetés és ígérgetés egyaránt előfordul. 
Ritkább, de hasonlóan komoly probléma, ha a művészt 
egészségügyi problémájára hivatkozva kifejezett kérése el-
lenére sem engedik dolgozni. Mindkét esetben jellemző, 
hogy a vezető, aki a döntésekért valójában felelős, látszólag 
az egészségügyi munkatársak megállapításai mögé bújik, 
akik az információ etikátlan megosztásával vesznek részt a 
toxikus menedzsment fenntartásában.

A 21. században evidensnek tekintjük, hogy az emberi 
méltóság védelme nem kerülhet hátrányba semmilyen más 
elvvel szemben, és nem indokolható, hogy az előadó-mű-
vészetben miért lenne érvényes más szabályrendszer. Jog-
gal merül fel az igény, hogy amikor a művészeti önkifejezés 

eleven emberek testi és lelki folyamatain keresztül nyilvánul 
meg, a munka minden fázisában minden résztvevő számára 
biztosítottak legyenek a korrekt feltételek. A szakmai közvé-
leményben egyre többen érzik, hogy alapvető változásokra 
van szükség, és el is indult néhány olyan kezdeményezés, 
amely ebbe az irányba mutat. Belga koreográfusok a kö-
zelmúltban fogalmaztak meg egy kiáltványt, amely az eti-
kus munkára szólítja fel a kollégákat.15 Ugyanakkor ez egy 
nagyon komplex és bonyolult problémakör, ahol gyors és 
egyszerű megoldás nem várható. A színház világában jelen 
lévő toxikus menedzsment által okozott károk alapos tudo-
mányos vizsgálata nagyon időszerű lenne, mert alternatív, 
pozitív stratégiákat csak megalapozottan, a tényeket figye-
lembe véve lehet konszenzusos úton kidolgozni.

A szerző gyógytornász, egészségtudománnyal fog-
lalkozó kutató. Szakterülete a prevenció és a rehabi-
litáció a táncművészetben, illetve a klasszikus balett 
kultúrantropológiai és művészetpszichológiai aspektu-
sai. A világ számos jelentős táncoktatási intézményé-
vel, együttesével és koreográfusával dolgozik együtt.

15 https://www.rektoverso.be/artikel/make-movement-towards-solidarity-
and-ethical-art-practices
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BÁLINT OrSOLYA

TISZTELETBŰNÖK
Friss felirat fogadja a belga Troubleyn társulat honlapjára érkezőt, amelyben 
arra kérik a média képviselőit, a nemrég kirobbant #metoo- és szexuális zak-
latási ügyben ne használják a társulat fotóit és videóit, amelyeken a táncosok 
felismerhetők – irántuk való tiszteletből. Mégis ki oktat itt minket tiszteletre?

Mindennapos bullying

Jan Fabre koreográfust, tanárt, a Troubleyn társulat vezetőjét, a 
belga és az európai előadó-művészet korábban radikális úttörő, 
ma már az establishment eurómilliókkal és állami kitüntetések-
kel támogatott, a belga királyi család által is kegyelt figuráját 
húsz jelenlegi és volt táncosa nyílt levélben1 vádolta szexuális 
zaklatással és hatalmi visszaélésekkel. Évtizedes sebeket feltép-
ve meséltek nyílt színi megszégyenítésekről, verbális agresszi-
óról (lekövérezés, lehülyézés, rasszista és nőgyűlölő megjegy-
zések) a próbákon, manipulációról, zsarolásról, szereposztással 
való visszaélésről, nem kívánt szexuális közeledésekről, Fabre 
kétes „művészi” erotikus fotózási szenvedélyéről.

1 https : //www.rektoverso.be/ar t ikel/open-letter-metoo-and-
troubleynjan-fabre

Az érzékletes beszámolókat olvasni is gyomorforgató.  
A nagy művész gyalázatos viselkedése nyílt titok volt, mos-
tanáig mégsem akadt senki, aki kikiáltsa, hogy a király mez-
telen. Nem a sérelmet elszenvedőknek kellett volna réges-rég 
szót emelni, hiszen levelükből kiderült, a szigorúan hierar-
chikus társulat vezetősége lojalitási kérdést csinált abból, ha 
valaki felszólalt a vezető ellen (a leárulózás ismerős politikai 
kommunikációs stratégia), ráadásul Fabre ilyenkor személyes 
bosszúhadjáratot indított. Megbukott a teljes szakmai burok 
és intézményrendszer, amely őt védte. Ugyanis nekik kellett 
volna kiszűrni, felelősségre vonni és eltávolítani a toxikus ve-
zetőt, ezzel szemben pozíciójában megerősítették, elismerés-
sel, sikerrel jutalmazták. Hogy is fordult volna meg a fejében, 
hogy amit tesz, helytelen, mikor joggal hihette, hogy ő a Min-
denható Isten?

Jan Fabre I am a Mistake című performansza a bécsi MUMOK-ban. Fotók: Karolina Miernik
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Fabre végül maga okozta a vesztét (nem csupán csele-
kedeteivel), mikor interjút adott a belga köztévének a kul-
turális szektorban előforduló szexuális zaklatást mérő friss 
minisztériumi kutatásról2 – hitetlenkedve és cinikusan.  
A művészeti szektorba begyűrűző #metoo-t veszélyesnek 
nevezte, ami „tönkreteheti és súlyosan károsíthatja a ren-
dező/koreográfus és a színész/táncos közötti titkos szövet-
séget”. Azt is mondta, az emberek manapság túlérzékenyek, 
egy éve még az sem volt probléma, ha egy táncossal (szerin-
te mindig fair módon) közölte, megint túlságosan elhízott. S 
végül hozzátette: „természetesen minden létformát tisztelni 
kell, a nőket is”.

Nincs szex, nincs szóló

Fabre azzal adott felhatalmazást magának, hogy ez mind 
része a művészi szabadságának és sajátos koncepciójának – 
módszerét Sztanyiszlavszkijéhoz és Grotowskiéhoz hasonlít-
va –, amellyel előadóit a határaik átlépésére sarkallja. (Még 
a Weinstein-ügyet és a #metoo-t kirobbantó The New York 
Times is álnaivan azt a kérdést teszi fel, vajon Fabre ezúttal túl 
messzire ment-e a határok feszegetésében.3) Sokan el is hitték 
neki, hogy ez az az ár, amelyet a művészetcsinálásért fizetni 
kell, a fizetőeszköz pedig a szex, amellyel a táncosok szólók-
hoz, kiemelt bánásmódhoz juthattak – aki pedig maradt vol-
na a pusztán szakmai kapcsolatnál, megtorlással szembesült.

A levélírók, mielőtt a nyilvánossághoz fordultak, több 
helyről is segítséget kértek, de még a szakszervezet sem mert 
közbelépni. Senki sem érezte illetékesnek magát hol a művé-
szi szabadság, hol az alkotó géniusz tiszteletben tartásával ta-
karózva. Joggal kérdezhetik/kérdezhetjük: hát nem fontosabb 
az ember tiszteletben tartása?

A gyász első stádiuma

Fabre és a társulat vezetősége előbb vehemensen tagadott,4 a 
sajtót vádolta boszorkányüldözéssel, orvtámadással. Holott 
megjelenés előtt elküldték nekik az anyagot, de olyan ez, mint 
atomcsapásra felkészülni, mikor már látjuk a gombafelhőt. 
Most honlapjukon sajnálatukat fejezik ki, ha a társulatban 
valaki megbántva vagy félreértve (?) érezte magát, netán mél-
tatlan bánásmódot tapasztalt. Állítják, ők készek a változásra, 
s ezért számos intézkedést hoztak, csoportos és egyéni beszél-
getéseket tartottak, külső szakmai segítséget kértek a preven-
ciós munkához.

Mivel per egyelőre nem indult (a kulturális miniszter 
ígért csak vizsgálatot), Fabre-ra legfeljebb morális felelősség-
re vonás vár, esetleg felmentik az állásából, bár az előadás-
kíséréstől már önként (?) visszalépett. Talán még egyik éjjel 
leakasztják a képeit a Louvre és az Ermitázs falairól. Jól lát-
szik, mennyit kockáztatott ő a hatalma csúcsán, és mennyit 
egykori táncosai, akiknek pszichológus segítségére volt szük-
ségük, megbicsaklott a karrierjük, vagy akik elveszítették az 
egzisztenciájukat,  miután a társulatában dolgoztak.

2 http://www.brusselstimes.com/belgium/11741/sexual-harassment-
afflicts-50-of-the-women-in-the-culture-and-media-sectors

3 https://www.nytimes.com/2018/09/23/arts/dance/20-jan-fabre-dance-
metoo.html

4 https://www.rektoverso.be/artikel/right-of-reply-troubleyn--jan-fabre

Nem fordítják el a fejüket

Mikor már úgy tűnhetett, a levélírók alulmaradnak a 
cáfológépezettel szemben, egy újabb nyílt levélben5 roppant 
fontos megerősítést kaptak Belgiumban dolgozó koreográfu-
soktól. A levél aláírói, köztük Wim Vandekeybus, Meg Stu-
art, Jan Martens, Karine Ponties, Sidi Larbi Cherkaoui, Salva 
Sanchis, Kate McIntosh, Yukiko Shinozaki, Vakulya Zoltán 
és még sokan mások nemcsak szolidaritásukat fejezték ki a 
szakma kevésbé privilegizált, kisebb befolyással bíró szereplői 
iránt: lépéseket ígértek a szakma megtisztítására, az átlátha-
tóság és az egészséges munkahelyi légkör megteremtésére, az 
etikus alkotói gyakorlat kidolgozására, és hathónapos határ-
időt adtak maguknak. Emellett számos javaslat érkezett – a 
művészetoktatás reformjától a pályázati rendszer átalakításá-
ig – a nyílt társadalmi vitához hozzászóló értelmiségiek, mű-
vészetpedagógusok, kritikusok részéről is.6

Úgy lenne igazságos, ha Fabre-ral együtt a süllyesztőbe 
szállna a teljes establishment, amely őt ennyi éven át konzer-
válta kártékony hatalmában. Azok is, akik nem akartak hal-
lani a „pletykákról”, szemet hunytak, talán a saját lelkiismere-
tükkel is alkudoztak Fabre nagysága előtt meghajolva, avagy 
zsíros pályázati pénzekért, hírnévért, világ körüli turnéért. 
Lehetne egyenként vizsgálni a felelősség mértékét, a belga 
kulturális minisztériumtól a telt házas előadásokon ülő néző-
kig, akik „tapsoltak neki”. Csakhogy a legitimáció Jan Fabre 
művészetének szólt, nem az embernek, mondhatnánk – ám e 
kettő egymás nélkül elképzelhetetlen.

5 https://www.rektoverso.be/artikel/make-movement-towards-solidarity-
and-ethical-art-practices

6 https://www.rektoverso.be/artikel/jan-fabres-old-and-new-clothes
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GEréB ZSóFIA

A SZUPERHŐS- 
PARADOXON
Avagy kivonható-e a rendezői színházból az erőszak?

Bármilyen munkahelyen, amely erősen hierarchikus struk-
túrával rendelkezik, felmerül a kérdés: mitől lesz egy vezető 
legitim? Milyen eszközökkel éri el, hogy a beosztottjai meg-
bízzanak döntéseiben, elképzeléseiben, vezetői képességei-
ben? Észreveszi-e, ha átlép bizonyos határokat ezen eszkö-
zök keresése és alkalmazása közben? És ha nem, mennyi 
ebben a saját, és mennyi a viselkedését támogató, tűrő tár-
sadalom és szakma felelőssége?

Egy vezető kezében rengeteg hatalom összpontosulhat, 
nemcsak a saját „terepén” (cégén, színházán, produkcióján 
belül), hanem azon túlmenően, egész szakmájára kiterjedően 
is. A hatalomkoncentráció pedig szinte kódolja a visszaélés 
lehetőségét. Főleg, ha nincs igazán ellenőrző szerv vagy el-
lensúly beépítve a rendszerbe. Míg egy nagyvállalatnál van 
lehetőség az esetleges visszaélések bejelentésére, kivizsgálásá-
ra – habár valószínűleg ott is kockázatot vállal, aki beszélni 
kezd –, addig a színházi közegben (és talán kitágíthatjuk ezt 
az egész művészeti terepre) a jelenlegi status quót tekintve 
elképzelhetetlennek tűnik, hogy valaki bizalommal fordul-
hasson a színház vezetőségéhez anélkül, hogy kényelmetlen 
helyzetbe kerülne, vagy akár a karrierjét kockáztatná. De ha 
valaki élne is panasszal, és megértő fülekre találna, gyakran 
akkor is egy hosszabb-rövidebb beszélgetéssel el van intézve a 
dolog, hogy ez egy kemény szakma, nem kell mindent annyi-
ra a szívedre venni, magadnak nehezíted meg, ha komolyan 
veszed, ez hozzátartozik stb. Beette magát a rendszerbe a gon-
dolat, hogy a határátlépések rendben vannak, mert mindig is 
így voltak, és korábban senki nem akadt fenn ezen. Ezt még 
a „legnagyobbak” is így gondolják (l. Jan Fabre: „Egy évvel 
ezelőtt mindez nem volt probléma.”1). Holott attól még, hogy 

1  A Troubleyn társulat volt tagjainak és gyakornokainak nyílt levele: Open 
letter: #metoo and Troubleyn/Jan Fabre, https://www.rektoverso.be/artikel/
open-letter-metoo-and-troubleynjan-fabre, hozzáférés: 2018.10.16.

valami sokáig működött ebben az etikai szürkezónában, még 
nem jelenti azt, hogy jól is működik.

Miből fakad (ideális esetben) a rendezői legitimáció?

Képzeljük el, hogy ott állunk – most egy nagyon hagyo-
mányos helyzetet véve – reggel tízkor egy próbateremben 
vagy a színpadon nagyjából ötven ember előtt. Színészek, 
a színház vezetősége, a különböző tárak és részlegek veze-
tői, munkatársai, asszisztensek. Ezt az embertömeget kell 
meggyőzni pár óra (az olvasópróba ideje) alatt profesz-
szionalizmusunkról, tehetségünkről, magas stressztűrő és 
problémamegoldó képességünkről, nem beszélve magáról 
a koncepcióról; egyszóval arról, hogy alkalmasak vagyunk 
egy színházi előadást magas színvonalon létrehozni, minde-
nért teljes felelősséget vállalva a próbafolyamat elejétől a vé-
géig. De talán itt érdemes is rögtön megállni: vajon tényleg 
minden erőnkkel azon kell lenni, hogy elfogadtassuk ma-
gunkat, és igazoljuk saját legitimitásunkat? Nem lehet, hogy 
pont ebből a görcsös akarásból (is) nőnek ki végül azok a 
viselkedésformák, amelyeket agresszívnak, bántalmazónak, 
de legalábbis kellemetlen munkaatmoszférát teremtőnek 
érzékelünk?

A tehetség romantikus mítosza felől sokszor nem is gon-
dolunk arra, hogy a rendező legitimitását mennyire meg-
határozzák némely egzakt tényezők. Például a felkészültség, 
ami banális szempontnak tűnhet, hiszen mondhatnánk, 
hogy ez a minimum. De ez alatt valójában nem csak any-
nyit kell értenünk, hogy a rendező alaposan utánanézett a 
darabnak, és van pár ötlete a megvalósítással kapcsolatban. 
Ez inkább az a típusú tudás, elképzelés, illetve a munka és 
a munkatársak komolyan vétele, amitől például egy színész 

Vajon milyen dilemmák előtt áll egy pályája elején lévő, de többféle közegben 
és országban tapasztalatot szerzett alkotó? Hogyan egyezteti össze az isme-
retlenbe vezető alkotófolyamatot a tőle esetenként elvárt felkészült és maga-
biztos alkotó képével? Folyóiratunk szerkesztői GERÉB ZSÓFIÁt, az SZFE után 
idén Berlinben operarendezői mesterszakon végzett fiatal rendezőt kérték 
fel, hogy ossza meg gondolatait, dilemmáit, személyes élményeit.
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úgy érzi, rábízhatja magát a rendezőre, és nem kell attól 
tartania, hogy egyszer csak eltűnik a lába alól a talaj. Egy-
fajta biztosíték, ami egészen apró, pragmatikus dolgokban 
is megmutatkozhat. Például – csak hogy egy kicsit speci-
álisabb saját esetet említsek – hogy egy opera vagy zenés 
darab esetében a rendező tud-e zeneileg is kommunikálni 
a karmesterrel vagy az énekesekkel, ismeri-e a kottát, hall-
ja-e, ha valami nem stimmel zeneileg, és ezért mérlegeli-e, 
hogy talán valóban nem érdemes mindenáron erőltetni 
egy-egy ugyan ütős, de az énekest technikailag akadályozó 
színpadi megoldást. A felkészületlenségből adódó bizalmi 
válság vagy bizonytalanság könnyen szülhet olyan légkört, 
amelyből kinőhetnek személyeskedésig fajuló, határátlépő 
szituációk.

A felkészületlenség viszont nem tévesztendő össze a bű-
vös „nem tudom” kimondásának képességével. Nem attól 
lesz valaki illegitim, ha néha beismeri, hogy valamit nem 
tud. Most képzeljük el azt, hogy ülünk a próbán, felkészül-
ten, tele ötlettel az anyaggal kapcsolatban. Még így is elő-
fordulhat azonban, hogy hirtelen nem találunk megoldást 
egy jelenetre, állapotra vagy bármilyen felmerülő problé-
mára. Azt viszonylag könnyű „megugrani”, hogy az ember 
beismerje, hülyeséget kért a színésztől, vagy csak egyszerű-
en nem működik, amit kitalált, hiszen a rendező is próbál 
ilyenkor, nemcsak a színész. Viszont amikor az adott hely-
zetben csak állunk, és nem tudjuk, hogyan tovább, akkor 
már fokozódik a hangulat. Ilyenkor két lehetőség van: vagy 
elkezd kamuzni az ember, nehogy lebukjon, vagy pedig 
egyszerűen kimondja, hogy nincs kész válasza, és térjünk 
vissza a kérdésre a következő próbán. Köztes megoldás egy 
cigiszünet elrendelése, és a mosdóban pánikszerű ötletelés 
a dramaturggal – rosszabb esetben egyedül (mert a dra-
maturg is dohányzik). Mondanom sem kell, hogy az első, 
illetve a köztes megoldás nem nagyon szokott működni, 
ráadásul az első opcióból ki tud nőni olyan frusztráció, 
amely alapjául szolgálhat az esetleges agresszív rendezői 
viselkedésnek. Az igazmondásnak viszont megvan az az 
előnye, hogy a rendező kicsit emberibbnek tűnik a színé-
szek előtt. Tehát megint csak a szuperhős-paradoxon lép 
sikeresen működésbe, ami nem más, mint hogy egyszer-
re kell rendkívül felkészültnek, erősnek, határozottnak – 
egyszóval szuperhősnek – lenni, és beismerni, hogy nem 
vagyunk azok. Ami bizony nem mindig sikerül. Régebben 
még az is gondot okozott, hogy betegség miatt lemondjak 
egy próbát, mert egyrészt a próba nagyon értékes, és úris-
ten, így nem leszünk kész, másrészt én nem engedhetem 
meg magamnak, hogy beteg legyek, mert én vagyok a ren-
dező (szuperhős). Az alkotói folyamatnak szerves része a 
kétely, hogy újból és újból – akár az utolsó pillanatban is 
– rákérdezzen az ember, valóban működik-e, amit kitalált, 
és ha nem, akkor merje eldobni az addigi ötleteit, megoldá-
sait, és merjen újakat keresni helyettük.

Mikor/Miért lehet szükség erőszakra 
a rendezői színházban?

A hagyományos rendezői színház – amelyben képzéséből 
fakadóan jelen sorok írójának is a legtöbb tapasztalata van 
– meglehetősen hierarchikus. A hatalom javarészt valóban 
egy ember kezében összpontosul, akinek döntései, szemé-
lyisége, pszichés állapota erősen befolyásolják a próbafolya-

matot és az előadást. Neki kell felelősséget vállalnia szinte 
mindenért. Mikor alkalmaz erőszakot ez a befolyásos em-
ber, és miért?

Ha a rendező valamiért úgy érzi, nem tekintik legitim-
nek a hatalmát, akkor ezt megpróbálja kompenzálni (lásd 
fent). Lehet, hogy az agresszió oka csak ennyi. De ha ezt 
mindenki elfogadja, akkor viselkedéskultúrája mégsem 
kizárólag az ő felelőssége, hanem minimum az egész szak-
máé. És itt visszaérünk a romantikus zseni művészképhez, 
amelynek sztereotip karaktere mind a mai napig tartja ma-
gát: a szenvedő vagy éhező művész, aki gyakran „rosszfiú”, 
hányattatott sorsú, de legalábbis nehéz természetű. De mi 
ugye ilyennek szeretjük. Csak a közelmúltból két példa is 
eszünkbe juthat, akik kapcsán érdemes vizsgálni ezt a ka-
raktert. Az egyik Andrij Zsoldak, akinek sokat emlegetett 
próbanaplójában leírt mondata különösen nagy figyelmet 
váltott ki a kolozsvári színésznővel kapcsolatos bántalma-
zási botrány óta – álljon itt még egyszer: „Ha nem tudnék 
színházat csinálni, valószínű, hogy börtönben ülnék mint 
bűnöző.”2 A másik pedig az idén szeptemberben a saját tár-
sulatának volt tagjai által megfogalmazott és aláírt nyílt le-
vél célkeresztjében álló belga rendező, Jan Fabre. A levelet 
Fabre egy nyári nyilatkozata „triggerelte”, amelyben meg-
lepve hallgatja a riportert a színházban előforduló vissza-
élésekről, majd kijelenti, hogy az ő társulatában ilyen sosem 
történt. De egy korábbi interjú3 talán még ennél is fonto-
sabb, amelyben Fabre a következőt mondja: „Két lehetősé-
gem volt az életemben… fiatalkoromban egy kis gengszter 
voltam, mert szegény környékről jöttem. Betörtem házakba 
[…], többször letartóztattak […], aztán szerencsére elmen-
tem a Conservatoire-ba […], és a művészetet választottam”. 
Tehát a két lehetőség mindkettőjük esetében: börtön vagy 
művészet. Hogy lehet, hogy egymás alternatívájaként szere-
peljen ez a kettő? Ráadásul nem speciális esetekről van szó, 
hiszen szinte közhely a „problémás” viselkedés a különböző 
művészek biográfiáját olvasva. Ennek persze sokszor oka 
a rossz szociális és társadalmi helyzet, mégis felfedezhető 
benne egy mintázat, amely szerint nem is lehet jó művész 
az, aki nem problémás.

Természetesen nem ez, hanem az érzékenység, a nyi-
tottság, az empátia tesz valakit jó művésszé – egy színész-
nek sem kell ahhoz embert ölnie, hogy el tudjon játszani 
egy gyilkost. Jól is néznénk ki! Az egyetemen sokaknak 
megvolt a „kívánt” traumatizált élményanyaga, mégsem let-
tek ettől árnyaltabbak, igazabbak, értékesebbek a vizsgáik. 
Mert a mélypontok nem egyenlők a mélységgel. Egyike az 
első komoly megmérettetéseinknek az osztálytársaimmal az 
élménynovella volt: a saját életünkben „talált” helyzeteket 
írtuk meg előbb novella, majd jelenet formájában, amelyet 
végül meg is rendeztünk. Igaz, mindenki úgymond a saját 
nyomorából dolgozott, de miután fél évig hallgattuk egymás 
durvábbnál durvább élményeit, világossá vált, hogy nem ezt 
várja tőlünk a mesterségtanárunk. Hanem sűrű történeteket, 
szituációkat; hogy ismerjük fel, mitől lesz egy történet dra-
matikus, színházi, és találjuk meg ezeket a saját életünkben. 
Megtanultuk, hogy nem feltétlenül a „kemény” történetek a 
dramatikusak.

2 Kulcsár Árpád, „A kolozsvári színházban bántalmaz a rendező egy szí-
nészt. És akkor mi van?”, http://welemeny.transindex.ro/?cikk=26536. 

3 Az artnet.fr videóinterjúja 2011-ből: https://www.youtube.com/watch?v= 
ZI3sx5JJYxc
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Többé-kevésbé búvópatakként mégis megmaradt a gon-
dolat, hogy ahhoz, hogy jó alkotásokat tudjunk létrehozni, 
leginkább szenvedni kell. Szenvedés = legtermékenyebb mű-
vészi inspiráció és kreativitás. Ez remekül megfér egyébként 
a rosszfiú-képpel, sőt. És persze a legjobb, ha konzerváljuk, 
jól bedunsztoljuk a pszichés problémáinkat, még véletlenül 
sem próbáljuk meg kezelni őket, ne adj’ isten terápiába jár-
ni. Akkor odalenne az értékes kreatív üzemanyag. (Vö. egy 
Borbély Alexandrával készült interjúban olvasható: „Gábor 
[Máté Gábor – a szerk.] is mindig azt mondja, ne járjunk 
pszichológushoz, ott van a színpad, ott az a sok dolog, amit 
használni tudunk.”)4 Talán e miatt a szemléletmód miatt is 
lehetséges, hogy annyi történet ismert a szakmában ön- és 
kollégaveszélyes színészekről és rendezőkről. Mert valóban 
nem túl szerencsés, ha a partner esetleg tényleg teljes erejé-
ből megüti a másikat a színpadon, vagy a rendező székeket 
vagdos a színészekhez a nézőtérről, és még sorolhatnánk. De 
hát – hangzik rendre a felmentés – közben olyan nagyszerű 
alkotást hoz létre, sőt, éppen emiatt olyan nagyszerű művész, 
úgyhogy ezt el kell neki néznünk. Az átlagos próbák nyilván 
nem ennyire extrémek és sötét hangulatúak, de a felmentő 
ideológia a bántalmazó viselkedés mögött stimmel.

A gondolat, miszerint a színészek, színházi alkotók ne 
járjanak pszichológushoz, megint csak azt sugallja, jobb, ha 
a színházi munkába kanalizálják a (pszichés) problémáikat, 
mintsem hogy „elpazarolják” azokat a pszichológusnál. Ter-
mészetesen lehet az alkotói folyamatnak terápiás hatása az 
alkotóra (a befogadóra meg pláne), és általában akkor hat 
ránk „erősen” egy előadás, ha érezzük, hogy az személyes, 
az alkotóknak közük van hozzá. Mindez rendben is van, de 
ezen ideológia mentén elkezd veszélyesen egybemosódni az 
alkotói munka átvitt értelemben vett terápiás funkciója és a 
valódi pszichoterápia. A kettő nem helyettesíthető egymás-
sal, mint ahogy nem is zárja ki egymást. Itt sajnos megint 
olyan tényezők oldódnak fel egymásban – hasonlóan az eti-
kai, morális terület mocsaras szürkezónájához –, amelyeket 
éppen hogy rendkívül reflektáltan és tudatosan kellene ke-
zelni ebben a szakmában. Mivel ez mégsem történik meg, 
előfordulhat, hogy amikor a pszichés instabilitás hatalom-
mal párosul, akár egy egész próbafolyamat egyetlen ember 
„magánterápiájává” válik. Ilyen esetekben már nehéz elke-
rülni a kisebb-nagyobb határátlépéseket és esetleges vissza-
éléseket, a mindenféle korábbi sérelmekből fakadó szemé-
lyiségtorzulások másokon való csattanását. Mindez azért is 
szomorú, mert nyilván senki nem tehet arról, honnan jön. 
Az viszont már egy társadalom és egy közösség saját fele-
lőssége, hogy megálljt parancsoljon bizonyos szituációkban.

Álljon itt egy zárójeles megjegyzés a #metoo kapcsán: 
arról nem nagyon olvasni, hogy amellett, hogy egy-egy bot-
rány kipattanásának mindenféle jogi és szakmai következ-
ményei vannak az elkövetőkre nézve, talán segíteni is kellene 
ezeken az embereken. Egy – az életükben, a személyiségük-
ben, pszichésen – teljesen extrém helyzetben lesznek hirte-
len bűnösnek kikiáltva, egyébként teljes joggal, csakhogy ez 
nem the end of the story. Túl egyszerű és leegyszerűsítő do-
log leperverzezni őket, és „eltávolítani” a közösségből (már 
ha egyáltalán), örömmel nyugtázva, hogy eggyel kevesebb. 

4 Kovács Bálint interjúja Borbély Alexandrával az index.hu-n, 2017 
márciusában: https://index.hu/kultur/cinematrix/2017/03/09/borbely_
alexandra_interju_enyedi_ildiko_testrol_es_lelekrol_nagy_ervin_kato-
na_jozsef_szinhaz/,

A társadalomnak és a szakmának is van ebben felelőssége, 
mert támogatta ezt a viselkedést, de legalábbis mindeddig el-
néző volt vele szemben, és részt vett a hatalmi visszaélés kul-
túrájának fenntartásában. Minderre jó példa, ahogy a nyílt 
levélre reagálva a jelenlegi társulati vezetés védelmébe veszi 
Fabre-t: „Nem titok, hogy Jannak erős személyisége és egye-
nes/szókimondó stílusa van rendezőként. De ez korántsem 
jelenti azt, hogy szexuális zaklatás esete állna fenn.”5 Itt nyil-
vánvalóan megint a romantikus művész képe kerül elő, aki 
ugyan kissé karcos és faragatlan, de mindig kimondja, amit 
gondol, nem udvariaskodik. Ami a szívén, az a száján. Min-
dig a legjobb szándék vezérli, szem előtt tartva a kollégák és 
a társulat érdekeit. És még sorolhatnánk az ehhez hasonló 
felmentő mondatokat. Nincs rendben, hogy az erős szemé-
lyiség kifejezést a narcisztikus személyiségzavar, az egyenes/
szókimondó stílust pedig a bunkóság és a határsértő viselke-
dés eufemizmusaként használjuk, hogy felmentsünk művé-
szeket. Ezek a jelenségek nem fedik egymást fogalmilag. Ez 
csak egyfajta önbecsapó terminológia – a saját lelkiismere-
tünket megnyugtatandó –, mert már megint félrenéztünk, 
és nem mondtuk, hogy „állj!”. Nekünk – rendezőknek, szín-
házigazgatóknak, dramaturgoknak, kritikusoknak, illetve a 
nem létező érdekvédelmi szervezeteknek az egyes színháza-
kon, egyetemeken belül és kívül – kellene azt mondanunk, 
hogy „állj!”. Mert a színészek, illetve azok, akik a hatalmi 
struktúrából fakadóan kiszolgáltatott helyzetben vannak, 
sok esetben nem tudják ezt mondani. A cikk elején már em-
lített hatalomkoncentráció sok esetben nemcsak egy adott 
színházon, de akár az egész szakmán belül képes ellehetet-
leníteni egy alkotó munkáját, ha az kiáll saját magáért vagy 
egy kollégájáért. Egyedül „kritikus tömegként” sikerülhet a 
saját érdekek melletti hatásos, de legalábbis talán kevésbé ki-
szolgáltatott fellépés. Ehhez azonban szervezettség, és való-
ban sok „áldozat” együttes megmozdulása volna szükséges. 
Aki pedig mégis egyedül próbálkozik, annak – mint azt több 
esetben is láthattuk az elmúlt évben – legalább akkora visz-
szacsapásra kell számítania, mint amekkora támogatásra.

A fentiekhez visszatérve a labilis psziché mellett a ro-
mantikus művész másik ismertetőjegye, hogy „rosszfiú”: 
kemény, macsó, de legalábbis a hagyományos, sztereotip fér-
fias tulajdonságoknak megfelelően maszkulin. Ha egy ren-
dező alapjáraton nem macsó, akkor is megpróbál igazodni 
ehhez a képhez, hiszen ez az elfogadott minta lebeg előtte.  
A rosszfiúság egyúttal visszavezet ahhoz a problémához, hogy 
a művészi területen feloldódnak az etikai és morális határok. 
Mert az alkotás folyamata valami megfoghatatlan, csodálatos 
és mindenek fölött álló jelenség, amit semmilyen körülmé-
nyek között nem szabad megzavarni vagy korlátozni. Ahogy 
Fabre fogalmaz: ez egy érzékeny viszony a rendező és az elő-
adó között. Utóbbi így igaz. Csakhogy ennek a viszonynak az 
érinthetetlenségével gyakorlatilag bármi védhetővé és elfed-
hetővé válik. „[V]an ebben valami veszélyes is. Mert a ren-
dező/koreográfus és a színész/táncos közötti kapcsolatot, ezt 
a titkos köteléket… el is pusztítod, és egyúttal ártasz is neki”6 
– így Fabre, miután elmondta, hogy támogatja a színházi visz-
szaélések kapcsán bevezetett minisztériumi szabályozásokat. 
A rendezők – és őket legitimálva a színészek – sok esetben 

5 A Troubleyn vezetőségének válasza a nyílt levélre: Right of reply 
Troubleyn/Jan Fabre, https://www.rektoverso.be/artikel/right-of-reply-
troubleyn--jan-fabre

6 Open letter, uo.
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felmentik magukat a morális kötelezettségek alól abban a hit-
ben, hogy egy magasabb célt szolgálnak, illetve azon az elven, 
hogy módszereik hatékonyak. Lehet, hogy rövid távon azok 
is. Egy színész (vagy persze színésznő) elsírja magát a próbán 
a személyes megaláztatástól, ami a rendező részéről éri. Re-
mek, hiszen a jelenet pont a sírást és az extrém idegállapotot 
kívánta meg. De vajon másnap is sikerülni fog a színésznek 
előállítania ezt az állapotot? És a tizedik, századik előadáson? 
Ha nem, akkor a rendezőnek minden előadáson ott kell majd 
állnia a takarásban, és mondjuk felpofoznia az adott színészt? 
Nem lehet, hogy létezik erre valami más technika is? Hogy 
esetleg nem véletlenül tanulják a mesterséget a színészek? És 
hogy hosszú távon talán „nem éri meg” károsítani egy másik 
ember pszichéjét? Lehet, hogy van, akiből egy adott pillanat-
ban nagyobb nyomással ki lehet sajtolni jobb teljesítményt, 
de később ezek az emberek annál nagyobb hibákat fognak vé-
teni, minél jobban félnek, hogy hibázhatnak. Illetve minél fe-
szültebbek, és minél alacsonyabb az önbecsülésük a sorozatos 
megaláztatások miatt. Ilyen munkakörülményeket márpedig 
semmilyen művészi alkotás nem igazolhat.

Szuperhős-komplexusom

Nem szeretnék úgy tenni, mintha egyáltalán nem érintene 
az „erőszaktevő” felelőssége, de tulajdonképpen nem em-
lékszem olyan helyzetre, amelyben legszívesebben erősza-
kot alkalmaztam volna, vagy valakit meg akartam volna 
alázni, csak visszafogtam magam. Dühöt viszont éreztem, 
azt igen. Ilyenkor feszült és cinikus leszek, de inkább blok-
kolom saját magamat, vagy megfagyasztom a próbát, mint-
sem hogy egyes személyeknek vagy az egész csoportnak 
durván nekimennék. Illetve: ellenem irányuló erőszak vagy 
provokáció esetében éreztem már, hogy legszívesebben erő-
szakkal válaszolnék, de nem tettem. Amikor valaki szándé-
kosan akadályozza a próbát, és aláássa a többiek munkamo-
rálját, igen csábító a saját eszközét visszafordítani ellene, és 
beleállni a helyzetbe. Egészen addig csábító, amíg az ember 
ki nem próbálja, vagy nem tapasztalja meg testközelből, és 
rá nem jön, hogy ez nemcsak nem jó érzés, de nem is célra-
vezető módszer. Legfeljebb pillanatnyi, kétes győzelemhez 
vezet egy szükségtelen hatalmi harcban. Viszont feltétle-
nül kényelmetlen munkaatmoszférát teremt, amit ha nem 
is szándékosan, de már én is többször előidéztem – legin-
kább szakmai ügyetlenségből, bizonyítási vágyból. Hoztam 
kényelmetlen helyzetbe színészeket, és ezt onnan tudom, 
hogy visszajelzést kaptam. Általában sajnos mindig túl ké-
sőn, inkább a próbafolyamat után, mert persze a színészek 
is küzdenek a saját problémáikkal, és nem akarják rögtön a 
rendezőre fogni, ha valami nem működik. Természetesen 
tisztában vagyok vele, hogy minden rendező máshogy mű-
ködik, de ebből a vezetői gyakorlatból adódhatnak szoron-
gások, frusztrációk.

Az én esetemben emellett tagadhatatlanul ott van a 
genderkérdés is a maga ellentmondásosságában: nőként 
másféle stratégiákat kell alkalmaznom, mert társadalmi sze-
repemnél fogva egyszerűen mások az elvárások a viselke-
désemmel szemben, miközben ugyanabban a rendszerben, 
ugyanazon rendezői mintákat követve kell megszereznem 
az ebből a mintából fakadó legitimációt. A díszítőmunkások 
sosem fogják megcsinálni, amit kérek, ha üvöltök velük (férfi 
kollégáimnak ez néha be szokott válni), mert itt működés-

be lép a hagyományos, sztereotip férfi–nő hatalmi leosztás. 
Viszont ha nem vagyok elég kemény, és nem mutatom meg 
(kétszer annyira) a hozzáértésem és a határozottságom, ak-
kor meg azért nem fogják megcsinálni. Ebből az következik, 
hogy az ember női rendezőként vagy megpróbálja egy újfaj-
ta viselkedéssel – a „nőies” és „férfias” vezetői tulajdonsá-
gok valami furcsa keverékével – keresztülverekedni magát a 
rendszeren, vagy maga is macsóvá válik. Többen választják 
ez utóbbi utat, így ugyanúgy megtanulják a „macsó” vezetői 
stílust. Következésképp gyakran a női rendező is pontosan 
ugyanolyan eszközökkel tud visszaélni, mint bármelyik férfi 
kollégája. Éljen az egyenjogúság!

És persze olyan is van, hogy feladja az ember. Hogy egy 
idő után már nem próbál legitimmé válni valaki szemében, 
akinél érzi, hogy ez nem fog menni. Ha én mondom, hogy 
tanulja meg a szöveget a következő próbára, akkor régen 
(szerencsére ma már nem) a klasszikus válasz ez volt egy 
vigyor kíséretében: „nem ma van a premier”. De ha bejött 
a mesterségtanárom, és próba után lehordta ugyanazt a szí-
nészt, hogy miért nem tanulta meg a szöveget, így nem le-
het dolgozni, akkor másnapra megtanulta. Ezek fájdalmas – 
vagy egyszerűen csak valós – helyzetek, és arról árulkodnak, 
hogy nagyon is létezik a legitimáció megteremtése mint fel-
adat. Mégsem gondolom, hogy bármely ponton jogos lenne 
erőszakot alkalmaznom. De persze lehet, hogy azért, mert 
valójában nincs akkora hatalmam, hogy derékba törjem egy 
színész karrierjét, legfeljebb rossz helyzetbe tudom hozni, 
meg tudom kicsit alázni a próbán, ha hagyja, de igazán nagy 
„kárt” nem tudok okozni. Ha tudnék – tekintve, hogy ez a 
viselkedés ma elfogadott –, vajon máshogy viselkednék?

Fontos, hogy az erőszak elkerülése alatt nem azt értem, 
hogy udvariaskodni kell, hogy nem kell határozottan és 
élesen véleményt mondani, instruálni, kritizálni egy pró-
bán, de ennek semmi köze a személyes határok átlépéséhez. 
Minden más berögzült hatalmi és társadalmi struktúrák túl 
sokáig szó nélkül eltűrt uralma.

Amikor a magyarországi #metoo-ügy kapcsán meg-
szólaltak a színházi emberek, gyakran elhangzott, hogy le-
járatódik a színházi szakma, és nagyon fontos látni, hogy 
más területeken, ahol hasonlóan hierarchikus a hatalmi 
struktúra, szintén észlelhető a jelenség, tehát ne tekintsük 
ezt színházspecifikusnak. Rendben. Csakhogy nem azért 
járatódik le a színházi szakma, mert a többi terület eltereli 
magáról a figyelmet, és szegény színházra keni az egészet, 
hogy vigye csak el egyedül a balhét. Azért járatódik le a 
színházi szakma, mert megérdemli. Amellett, hogy legin-
kább maga a hatalmi működés kompromittálódik ilyenkor, 
nagyon fontos észrevennünk, hogy semelyik másik szak-
mában sem esik egybe ez a típusú hierarchikus működés 
egy olyan etikai és morális szürkezónával, amely a művé-
szetet öleli körül. A dolgok ezen „szerencsétlen” együttál-
lása vezet ahhoz, hogy a máshol is jellemző visszaélések a 
színházban nemcsak ugyanúgy megtörténnek, de ráadásul 
még láthatatlanok is maradnak – mert a rendszer a művé-
szet felsőbbrendűségére hivatkozva felmenti saját magát az 
alapvető morális kritériumok alól.

Hol a művészi szabadság határa, és hol kezdődik az alko-
tótársak határainak megsértése? A kérdésre nem egyszerű a 
válasz, de ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik. Kezdjünk 
el az összetett kérdésre végre összetett válaszokat adni, és 
mint szakma (társadalom) a saját érdekünkben erőfeszíté-
seket tenni. Mert ezt senki nem fogja megtenni helyettünk.
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SZÍNHÁZI POFON
Körkérdés az erőszakról a próbafolyamatban

Egy mára már szerencsére elhalványult Facebook-vita, amelyben az „ordibálás-
ról” mint legitim, majd próba után nyomban elfelejtett/megbocsátott instruálási 
formáról szólt, indította a lap szerkesztőit arra, hogy alkotókat kérdezzen meg 
az erőszak jelenlétéről a próbafolyamatban. Az alábbi kérdéseket tettük fel:

1. Hogyan kezeli a stresszt a próbafolyamatban rendezőként?
2. Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabadjára engedése 

a munkatársakkal, technikusokkal, színészekkel és másokkal szemben?
3. Hogy beszéljen a színésszel a rendező, hol a határ, mi engedhető meg, 

és mi nem a próbafolyamatban?
4. Mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Az alábbiakban villáminterjúk olvashatók SCHILLING ÁRPÁDdal, ALFÖLDI 
RÓBERTtel, MUNDRUCZÓ KORNÉLlal, IFJ. VIDNYÁNSZKY ATTILÁval és BALÁZS 
ZOLTÁNnal. A villáminterjúkat készítette és szerkesztette KOVÁCS BÁLINT. To-
vábbá írásban hozzászólt GÁSPÁR ILDIKÓ, NÉDER PANNI és HATHÁZI ANDRÁS.

SCHILLING ÁRPÁD

– Alap, hogy fizikálissá semmiképp se váljon egy feszültség, 
de számomra a nyilvános megszégyenítés, a személyeskedés sem 
fér bele. Hogy mi engedhető meg, az attól is függ, milyen a közös-
ség, mi a közös megegyezés köztünk. Ha olyanokkal dolgozom, 
akiket tíz-húsz éve ismerek, más az ingerküszöb, mert elfogadób-
bak vagyunk egymással, kiereszthetjük a hangunkat, ha feszültség 
van, mert úgyis tudjuk, hogy másnap majd kölcsönös bocsánat-
kérések közepette lerendezzük a dolgot. De ha életemben először 
dolgozom valahol, sokkal kontrolláltabbnak kell lennem, figyel-
nem kell, hogy nyugalom legyen, ami részben persze jó, viszont 
így bizonyos helyzetekben nem engedem ki a feszültséget, pedig 
lehet, hogy az meggyorsítaná a dolgokat. Filmekről szokták mon-
dani, hogy használhat, ha a rendező felidegesíti a színészt, mert 
attól jobban működik a jelenet, de színházban reprodukálható 
állapotokról, érzésekről van szó: ha egyszer sikerül valami, attól 
még nem biztos, hogy az folyamatosan tartható.

– Biztosan mindkét fél számára egyértelmű, hogy mi a közös 
megegyezés egy közösségben?

– Mivel emberek vagyunk, simán belefér, hogy ebben téve-
dünk. A kérdés az, mennyire merünk őszinték lenni egymás-
sal: ha megbántok valakit, azt ő szóvá teszi-e vagy már akkor, 
vagy később, vagy akár a csapat másik tagja szól-e, hogy ezt nem 
kéne. Én mostanában akárhol is dolgozom, azonnal megkérem a 
csapatot, hogy ha bármi kényelmetlen számukra, azonnal szól-
janak; legyenek bátrak, vállalják fel, mondják ki. Ez nekem is se-
gít. Nem emlékszem olyanra, hogy ha valaki szólt, hogy valamit 
rosszul csináltam, azt utána ne ismertem volna el. Mondok egy 
példát: amikor az Eiswind című előadáson dolgoztunk a bécsi 
Burgtheaterben, nem tetszett, amit az egyik improvizáció során 
láttam, de csak annyit mondtam, szünet, és mindenféle pofavá-
gásokkal elvonultam. Az egyik színésznő odajött hozzám, és azt 

mondta: „Figyelj, ne viselkedj így, mert ettől én begörcsölök, és 
ha begörcsölök, nem tudok jól dolgozni, az pedig neked se jó.” 
Megköszöntem neki, hogy elmondta, mert valójában én magam 
sem tartom jó működésnek, ha a rendező megsértődik, és po-
fákat vág. Az ilyen egyenesség nagyon is használ a munkának.

– Nem lehet, hogy bár leszögezed, neked lehet szólni, ha valaki-
nek gondja van, de valamelyik színész – jelleméből adódóan, vagy 
a hatalmi viszony miatt – ezt mégsem meri megtenni? Te pedig 
ezért tévesen hiszed azt, mivel nem szól senki, hogy nem lépted át 
a határt.

– Biztos, hogy ez is előfordulhat, és ez baj. De igyekszem 
olyan környezetet teremteni, ahol lehet szólni, akár azzal is, 
hogy minden próba elején rákérdezek, mindenki számára min-
den rendben van-e, és ha azt látom, valaki nagyon visszahúzó-
dik vagy furán viselkedik, inkább odalépek hozzá. Ezt az utóbbi 
időben tudatosabban így csinálom, korábban csak azért nem így 
csináltam, mert magam is félek az ilyen konfliktusoktól. De azt 
hozzáteszem, eleve nem vagyok egy üvöltözős fajta, mert ha ez 
mégis megtörténik, én szégyellem magam utána, még akkor is, 
ha igazam van. Ha az ember felemeli a hangját, abból mindig 
kellemetlenség lesz, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Nem 
szeretek ezzel a tónussal elérni semmit, de ha mégis megtörtént 
kimerültség miatt, vagy mert valaki tényleg beleszart a munká-
ba, akkor is én magam éreztem úgy, hogy nem lehet folytatni a 
próbát, még ha nem is szólt miatta senki. Megdermedt a hangu-
lat, és ez nemcsak azt érintette, akire rászóltam, hanem a többit 
is: a technikusoktól a színészekig mindenki lefagyott, aki a te-
remben volt.

– De utaltál arra is, hogy néha jó kiereszteni a gőzt.
– Ezer olyan helyzet van, amikor nem érkezik meg egy támo-

gatás, késik a díszlet, egy fesztivál visszamondja a fellépést, egy 
kritikus rosszmájú megjegyzést tesz, és ettől mindenki feszült. 
Aztán történik valami egész más, mondjuk eltörik egy székláb, 
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jön egy kiborulás, ami miatt azt tudjuk mondani: de jó, hogy leg-
alább kijött, legalább már nem remeg a gyomrunk, még akkor is, 
ha eltart utána visszarendeződni. Ha két hónapig teljes nyuga-
lomban próbálunk, annak akár az is lehet a következménye, hogy 
langyos előadás születik, mert mindenki annyira igyekezett nem 
megsérteni a másikat, hogy senki nem mondott igazat. Bonyolult 
kérdés, hogy hol vannak a határok egy olyan összetett lélektani 
folyamatban, mint egy próbafolyamat, amely során valakinek 
zokognia kell, a másiknak meg hozzávágni egy szekrényajtót, és 
ezeket az állapotokat valahogy elő is kell hívnunk. Ezért fogal-
maztam meg magamban azt a szabályt, hogy az a feszültségki-
törés nem engedhető meg, amit utána nem beszélünk ki. Az a 
legsúlyosabb probléma, ha úgy csinálunk, mintha mi sem történt 
volna, mert onnantól szabállyá válik, hogy ebben a közösségben 
bármi megengedhető.

ALFÖLDI RÓBERT

– A próbafolyamatba minden indulati megnyilvánulás be-
lefér, ami nem fizikai, és ez a színészekre ugyanúgy igaz, mint 
a rendezőre. Feltéve, ha annak érdekében történik, ami készül. 
Teljesen világos, hogy mindenki a saját lelkét, bonyolult hátte-
rét, problémáit teszi bele egy próbafolyamatba – akkor miért ne 
lennének indulatok? Olyannal viszont még soha nem találkoz-
tam, hogy ez fizikailag is megnyilvánult volna.

– A cél szentesíti az eszközt?
– Ez így nagyon negatívan hangzik, pedig tulajdonképpen 

igaz. Bizonyos próbahelyzetek eljuthatnak odáig, hogy nagyon 
indulatossá és szenvedélyessé váljon mindenki.

– Nem okozhatnak az ilyen helyzetek sérülést?
– Abban a pillanatban biztosan. Ezeket a helyzeteket nagyon 

egyszerű feloldani, ezért szoktam azt mondani, hogy a rendezés 
tíztől kettőig üvöltözés. Az ember elnézést kér, vagy odamegy 
a másikhoz, és megöleli. Ez egy másodperc, de nagyon fontos, 
hogy megtörténjen. Mert akkor mindenki pontosan tudni fog-
ja, hogy az az adott helyzetnek és pillanatnak szólt. Nekem még 
soha senkivel nem adódott hosszú távú feszültségem ebből. És 
még egyszer mondom: ez oda-vissza igaz.

– Schilling Árpád azt mondta, ő azt tapasztalta, ilyenkor min-
dig megfagy a hangulat, és nem lehet ugyanúgy folytatni a próbát.

– Ki így dolgozik, ki úgy. Én akkor sem merem kijelenteni, 
hogy soha nem ordítok, soha nem csapom a példányom az asz-
talhoz. Egy igazán jó próbafolyamat olyan, mint egy párkapcso-
lat vagy viszony: annyira mély, annyira intim, annyira belülről 
jön. És a párkapcsolatba is nagyon sok minden belefér, ha úgy 
hozza az élet. De tévedés ne essék: a rendező sem szeret ordi-
bálni, nekem sem jó, ha ordítok. Mert ez nem rendezői eszköz, 
amit tudatosan használnék: ha ordítok, az azért van, mert én is 
annyira felhevülök. Van, hogy megbánom, és van, hogy nem, ez 
mindig az adott helyzettől függ – nem lehet általános érvénnyel 
behatárolni, hogy mi fér bele az etikettbe, és mi nem. A próbán 
is azt bánom meg, amit egy párkapcsolatban szintén megbán-
nék, és azt nem, amit egy párkapcsolatban sem bánnék.

– Olyan „etikettszabályt” sem lehet megfogalmazni, hogy 
mondjuk a személyeskedés nem fér bele, a szakmai hozzászólás 
meg igen?

– Ezt sem lehet kettéválasztani: nem gépekkel, hanem embe-
rekkel dolgozol, és te magad is ember vagy.

– Te is mondtad, hogy ez negatívan hangozhat. Mit felelnél an-
nak, aki azt mondaná, márpedig aki ordít, az egy diktátor…

– …vagy bunkó paraszt. Azt mondanám, gondolja így 
nyugodtan, de semmi köze hozzá. Mert nincs ott a próbafolya-
matban. Ez olyan, mint kiragadni egy pillanatot egy szerelmi 

viszonyból. Mert itt nem arról van szó, hogy valaki hatalmi po-
zícióból ordít.

– Ezt a színészek is tudják?
– Igen. Több mint húsz éve rendezek, és soha senkivel nem 

volt emiatt igazán komoly konfliktusom. Mindenki tudja, hogy 
ez a munkáért, az eredményért van, és nem azért, hogy bizony-
gassam, én vagyok a főnök. Iszonyatosan rossz sztereotípia, hogy 
a színházban a rendező üvölt, a színész ki van szolgáltatva, és 
mindenki halálosan sérül. Soha életemben nem történt ilyen. 
Mert ha én üvöltök, akkor a színész odajön a próba után, és el-
küld a jó édes anyámba. És ez teljesen rendben is van így.

MUNDRUCZÓ KORNÉL

– Egy kis ordibálás szerintem megengedhető, de én nem az az 
alkat vagyok, aki így oldaná meg a problémákat. Ha végül odáig jut 
az ember, hogy ordibálni kelljen, az már úgysem segít: akkor már 
az elején lett elrontva valami, így nem jutott el odáig, ameddig el 
kell jutni egy próbafolyamat során. Az utolsó hetek arról szólnak, 
hogyan áll össze az előadás, akkor már nagyon nehéz változtatni. 
De mindez összefügg azzal is, hogy a rendező mekkora felelősséget 
ad a színészeknek. Színész koromból emlékszem arra, milyen az, 
amikor a színésznek nulla felelőssége van, és úgy kezelik, mintha 
csak egy báb lenne; ha ez nem így van, és a színésznek is van fele-
lőssége, akkor magát is hibáztathatja, ha nem talál megoldást vala-
mire, így nem hullik vissza minden a rendezőre. És mivel a Proton 
Színházban nagy felelősséget kapnak a színészek az előadásokban 
és a létrehozásban is, ez nálunk nem releváns kérdés.

– De mégis előállhat olyan helyzet, amikor a rendező tízszer 
kért valamit, de az tizenegyedszer sem történik meg. Az ezzel járó 
feszültséget hogyan vezeted le?

– Ha valami nem megy tízszer, nem mondom ugyanazt ti-
zenegyedszer is. Az előadás olyan, mint egy szobor: formálódik. 
Nem arról van szó, hogy a rendező gondol valamit, és azt kiveri 
mindenkiből – ez olyan rendszer lenne, amiben sem politikailag, 
sem társadalmi berendezkedésileg, sem családilag nem hiszek. Egy 
előadás organikus, élő forma. Ha a rendező és a színészek is tud-
ják, miről akarnak beszélni, akkor előbb-utóbb meg tudják találni 
azt a formát, amelyben ez kényelmesen jelen van. Ha nehézségem 
adódott, az inkább amiatt volt, hogy az adott élethelyzet nem tet-
te lehetővé a megfelelő koncentrációt: minden második színész 
felújított egy lakást, a többieknek két hónapja született gyereke, 
egyébként is huszonnégy produkcióban játszottak, és két percre 
tudtak beszaladni próbálni. Így nem lehet olyan koncentráltan dol-
gozni, hogy megtaláljuk az előadás formáját. De ha ilyen nehéz a 
próbafolyamat, akkor azt az előadást nem kell bemutatni. Abban a 
színházi struktúrában, amelyben a termelés nagyon fontos kérdés, 
feltételezhetően nehéz helyzetek fordulnak elő. De abban a struk-
túrában, amelyben én dolgozom, pont ez elég jól működik, még ha 
minden más – a finanszírozástól a lehetőségekig – rosszul is.

– Elméleti kérdésekben, az előadás magját jelentő filozófiai 
gondolatokról megengedhető ordibálásig fajulóan szenvedélyes 
vita?

– Ez emberi attitűd és az adott csoportban lévő közmeg-
egyezés kérdése. A próbán is az engedhető meg, ami otthon is 
megengedhető a családoddal. Az ember a gyerekszobából hozza 
a morálját: ahol ez megengedhető volt, ott többet kiabálnak, ahol 
nem, ott kevesebbet. Egy intenzív gondolkodási időszakban van-
nak olyan kétségbeesett pillanatok, amikor mélyre kell merülni, 
hogy túllendüljünk a sztereotípiákon, a szentimentalizmuson és 
minden máson, ami a művészet ellensége. Ezeket a helyzeteket 
meg kell teremteni, azaz tétje kell legyen a próbafolyamatoknak. 
És ahol tét van, ott mindig van egy szabadesési időszak, amely 
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alatt az ember még nem tudja, hova fog megérkezni. Enélkül 
nem lehet művészetet készíteni. A szabadesés pillanatai nagyon 
sok megértést, figyelmet, intimitást, koncentrációt és tulajdon-
képpen szeretetet kívánnak a csoporton belül. Ha ez nincs meg, 
akkor három választás marad: vagy nem csinálunk művészetet, 
hanem megmaradunk a sztereotípiák és a szentimentalizmus 
biztonságos pajzsa mögött, vagy jön az ordibálás, vagy az ember 
megpróbálja maximálisan, örömmel kihasználni a szabadesés 
pillanatait a csoporttal együtt. Akkor jönnek létre azok az elő-
adások, amelyeket az ember szeret készíteni – és nézni is.

IFJ. VIDNYÁNSZKY ATTILA

– Színészként és rendezőként is azt tapasztalom, helyzet-
függő, hogy mi fér bele, és mi nem: az egyetemen egészen más-
hogy dolgoztak velünk, mint mondjuk akkor, amikor rendező-
ként érkeztem a Radnóti Színházba, és az én feladatom inkább 
a fegyelemről és a tanulásról szólt. De ha a saját csapatunkban, 
a Sztalkerrel dolgozom, akkor van, hogy ők is többet megen-
gednek maguknak velem szemben, és én is többet megengedek 
magamnak velük szemben. Igen, van, hogy ilyenkor ingerülten 
helyre kell tenni a dolgokat. Hogy hogyan, arra nincs praktikám. 
Dolgoztam már olyan rendezővel – például Zsótér Sándorral –, 
aki nagyon erőteljesen és agresszívan provokál: ha a színész azt 
érzi, hogy ez a célért van, és jó irányba állít minket, akkor elfo-
gadja. Ha viszont nem ez a cél, az meg tudja keseríteni a próbafo-
lyamatot. De nehéz erről beszélni, mert ha az ember nincs benne 
abban a néhány hónapos vagy éves kapcsolatban rendező és szí-
nészek között, akkor nagyon nehezen értheti meg kívülről, mi 
számít ordibálásnak, és mi instruálásnak; mikor agresszív a ren-
dező, és mikor szól hozzá úgy egy jelenethez, hogy csak kívülről 
tűnik olyannak, mint egy vadállat, miközben a színész belülről 
érzi, hogy csak az energiát pumpálja egy szituációba.

– Úgy fogalmaztál, néha ingerülten helyre „kell” tenni a dolgo-
kat. Úgy érted, enélkül megbicsaklana a próbafolyamat?

– Viktor Rizsakov rendező soha nem tart rendelkező próbát, 
ő csak beszél: nem is az anyagról, hanem a világról, és nemcsak 
a színészeknek, hanem a kellékeseknek, ügyelőknek is. Így nincs 
szükség, és nincs is lehetőség kommunikációra, hanem mindezt 
megpróbálom átszűrni magamon, és megmutatni azt, amit ez ad. 
Ezzel nemcsak egy társulatot, hanem az egész színházat közös pá-
lyára tudja állítani az ügy érdekében. Ez nagyon ritka. Gyakoribb, 
hogy kaparni, küzdeni kell a másikért, egymásért, azért, hogy 
legyen értelme színházat csinálni. De ha nincs közös ügy, csak 
személyes szurkálódás, az tönkreteszi az egész próbafolyamatot.

– Mit értesz azon, hogy tönkreteszi a próbafolyamatot?
– Éppen A diktátort próbálom a Vígszínházban, most ebből 

tudok kiindulni. Ehhez az anyaghoz szükséges egyfajta köny-
nyedség, vagy egyszerűen fogalmazva egy olyan gyerekes álla-
pot, amelyben a legabszurdabb helyzeteket is pontosan meg tud-
juk élni. Ha a próba rosszul indul, akkor nehezen adja magát a 
jelenet, és minél erőszakosabb a rendező vagy a színész, annál 
távolabb kerülünk a jelenettől. Ezért fontos elfogadni azt a játék-
szabályt, hogy minden anyag hoz magával egy hangulatot, ami-
hez nekünk alkalmazkodni kell. Szerintem ez olyasmi, amit nem 
lehet pontosan megfogalmazni, és nem is kell. Ezt a mikrovilágot 
nehéz megfejteni, így szabályozni is. Amikor a Vígbe kerültem, 
rácsodálkoztam arra, hogy bizonyos kívülállók igazából mennyi-
re nem akarják, nem tudják megérteni, mi is történik bent való-
jában. Hogy mit jelent egy hónapban huszonöt előadást játszani, 
és mellette élni egy életet, minden reggel próbálni, a semmiből 
felépíteni egy új történetet, ezt mindig újrakezdeni, és ezen dol-
gozni harminc évig. Igazán nagyra tartom azokat a színészeket, 

akik egy életen át igyekeztek adni és nyitottnak maradni. Azt 
látom, ez egy örök kifeszített állapot, ahol van úgy, hogy meg-
ölelnek, és azt érzed, újjászületsz, de van úgy is, hogy ledarálnak.

– Ha a végeredménynek használ, akkor megengedhető, hogy a 
színész belehaljon, és úgy érezze, ledarálják? Hol a határ?

– Természetesen van határ. Kell hogy legyen. Ha a rendező 
figyelmes, felkészült, ha elhiszem neki, hogy nem azért csinál-
ja, hogy engem rossz helyzetbe hozzon, akkor a határ a csilla-
gos ég. Akkor azt csinálhat a színésszel, amit akar, mert bízom 
benne. De hogy ez a bizalom létrejön-e, az végtelenül bonyolult, 
és ritkán történik meg. A színházban nem lehet általánosan ag-
resszióról, ordibálásról, idegbajról beszélni, csakis az ember és 
ember közötti kapcsolatról: ha ez fel van építve, akkor a színház 
működni tud, ha nem, akkor nem. De ez talán ugyanígy van az 
életben is.

BALÁZS ZOLTÁN

– A rendező és a csapat közötti kommunikációban az a leg-
fontosabb, hogy ki legyen alakítva egy közös szótár, amely hi-
vatkozási alapként szolgál arra, mi megengedhető, és mi nem. 
Minden közegben mások a lehetőségek; egész máshogy beszélek 
a Maladype tagjaival, akikkel éjjel-nappal életmódszerűen együtt 
vagyunk, nyitottan és figyelemmel egymásra, és egészen máshogy 
egy külföldi színházban egy számomra új csapattal. Ilyenkor nem 
lehetek túl tolakodó, túl domináns, miközben valahogy mégis el 
kell érnem, hogy létrejöjjön az a változás, ami miatt engem akartak 
rendezőnek, ráadásul az is fontos, hogy a bemutató után is meg-
maradjon köztünk a bizalom. Sok tényezőn múlik, hogy hogyan 
engeded meg magadnak a kommunikáció kellemetlenebb formá-
it. Ugyanakkor számomra – saját csapattal és más színházzal is – a 
mai napig a béke szigetét jelentik a próbák: a színházi közeg olyan, 
mint a háborús övezet, tele konfliktusokkal, akaratütközéssel, de a 
próba maga a béke, még akkor is, ha nem kényelmes, és ott is sok 
probléma adódhat. De akkor is: a próbán csak azzal kell foglalkoz-
ni, amiért az ember odament, és ez jót tesz az idegrendszernek is.

– De a béke szigetét is megzavarhatják problémák, feszültsé-
gek. Ilyenkor mit csinálsz?

– Rövid a válaszom: mindenkinek jár két esély. Lehet késni, fe-
lelőtlennek lenni, bármivel próbálkozni egyszer, lehet másodszor 
is, de harmadjára már nem, mert jön a búcsúzás. A Maladype tagjai 
pontosan tudják, milyen koordináták között tudnak velem együtt 
dolgozni, így nagyon hamar tisztázódnak az elvárások és az igé-
nyek; probléma inkább akkor lehet, amikor a saját habitusomat, di-
namizmusomat, energiámat egy kényelmesebb közeg számára kell 
átadnom, mert aki nem áll rá a gyors működésre, lemarad. Miköz-
ben persze a rendezőnek a kevésbé hatékonyakkal is foglalkoznia 
kell az ügy, a végső eredmény érdekében, törekednie kell a harmó-
niára. De ehhez sokat lehet meríteni az életből, a jó barátságokból, 
a szeretkezésből, a humorból vagy a sportból: számomra például a 
balesetem előtt nagyon sokat jelentett a lovaglás, most a spinning. 
Van, amin le lehet vezetni a plusz feszültségeket, és amitől ember-
szerűbben lehet belépni a béke szigetére.

– Volt azért, hogy minden lovaglás és spinning ellenére nem 
bírtál magaddal, és üvölteni kezdtél?

– A Don Carlost próbálta éppen a két főszereplőnő, és szegé-
nyek akármit is csináltak, folyamatosan megállítottam őket: nem 
ezt mondtam, nem ezt beszéltük meg, nem jó. Aztán kiderült, 
hogy semmi baj nincs a jelenettel, csak épp leszokóban voltam a 
cigiről, és pont ők fogták ki azt a két-három órát, amíg kiokád-
tam ezt a levezetetlen energiát, és egyfolytában piszkáltam őket. 
Az ilyesmit be kell látnom, és akkor elszégyellem magam, egy jót 
nevetünk az egészen, aztán egész máshonnan folytatjuk. Néha 
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szembesülni kell azzal, hogy a színházon kívül álló tényezők is 
alakítják a kommunikációt. Ha pedig szakmai problémáról van 
szó, annak hangot kell adni: nem vagyok konfliktuskerülő, telje-
sen mindegy, hogy az adott színészt Sinkó Lászlónak vagy Bödők 
Zsigmondnak hívják, nekem az a dolgom, hogy a maximumot 
hozzam ki belőle, és ehhez nyilván markáns vélemény és határo-
zottság kell. Amíg nem tudom megmutatni, amit akarok, addig 
nem hagyom magam, és ennek vannak határozott kifejezőesz-
közei – de az ordibálás nem igazán tartozik ezek közé, inkább 
kitartóan keresem a kerülő utakat, amelyek mégis elvisznek oda, 
ahová kell. Mostanra megtanultam ülni a próbákon, ez a legna-
gyobb idegrendszeri fejlődésem: korábban ugráltam, száguldoz-
tam, repültem, vetődtem. Belül váltakozik bennem a forró és a 
hideg, de ezt a belső energiát vokális-verbális eszközökkel kell 
kifejeznem, nem gesztusokban.

– Az előbb említett kerülő utaknak lehet része az agresszió bár-
milyen formája?

– Az agresszió olyan túlcsordult energia, ami artikulálatlan-
sággal párosul, akár fizikai, akár verbális, akár lelki agresszióról 
beszélünk. Régen, amikor a pályát kezdtem, bizony volt olyan, 
hogy „nézőt vertem”. Amikor Gyulán a Pelléas és Mélisande-ot 
nézték a hölgyek és urak, a színészek kattogtak, visszafelé beszél-
tek, pravoszláv zene szólt, mire öt perc után egy előttem ülő nő 
odafordult a másikhoz: „Te, ez ilyen lesz?” Én meg visszaszóltam: 
„Igen, ilyen, és itt maradnak, és végignézik!”, és visszafordítottam 
a fejüket a színpad felé. Agresszív voltam, mert úgy éreztem, a szí-
nész kipakolja a lelkét, ők meg nem értik. Ma már azt gondolom, 
ha a nézőt nem köti le öt perc után, akkor valami probléma van 
az előadással, valamiért nem tudtuk megfogni – akkor álljon fel, 
menjen ki, jöjjön vissza. Már máshogy nézem a világot, ugyan-
akkor az agresszivitásnak nem az artikulálatlan része, hanem az, 
amely határozottsággal, markáns véleménnyel, következetesség-
gel párosul, az elengedhetetlen. És ez konfliktusokat szül, de a 
konfliktusok jót tesznek a színházcsinálásnak.

GÁSPÁR ILDIKÓ

1. A stresszt nem lehet jól kezelni. Talán abban tudtam fejlőd-
ni az elmúlt években, hogy igyekszem elfogadni, hogy mások 
másra képesek, és nem várhatom el mindenkitől, hogy kitalálja 
minden gondolatomat. Van, akivel szavak nélkül is megértjük 
egymást, és van, akinek részletesen és sokszor kell elmagyarázni 
ugyanazt. Mert például ő így reagál a stresszre. Ha nem veszítjük 
el a humorérzékünket, az mondjuk nem árt, sőt.

2. Van, aki igényli a feszültséget maga körül, mert csak ak-
kor érzi, hogy „történik” vele valami. Mert olykor összekeverjük 
a színpadi (játékbeli) feszültséget a munkahelyi feszültséggel, 
illetve sokszor nem tudjuk a kettőt szétválasztani, ahogy mun-
kát és magánéletet, barátságot és munkahelyi kapcsolatot sem. 
Éjjel-nappal egymással vagyunk, és óhatatlanul előkerülnek 
olyan viselkedésminták, amiket régről, otthonról hozunk. Amit 
csinálunk, jó esetben érinti, horzsolja, talán fel is sérti a sebe-
inket; valaha rosszul összeforrt csontok újra eltörnek, abban a 
reményben, hogy most majd helyére kerül minden, megszűnik a 
fájdalom, eltűnik a bicegés. Van, hogy összecsúszik múlt és jelen, 
és egymásra vetítjük félelmeinket, megoldatlan problémáinkat a 
szerelmünkkel, a szüleinkkel, testvéreinkkel, gyerekeinkkel stb. 
A baj az, ha mindez kibeszéletlenül és reflektálatlanul marad.

3. Persze hogy nem gondolom azt, hogy az indulatokat sza-
badjára kell engedni, hogy üvöltözni kell egymással, de nincs 
arra garancia, hogy valaki a kívülről legnyugodtabbnak tűnő 
próbafolyamatban hirtelen nem borul ki. És nem is feltétlenül 
azért, mert annyira elfojtott magában minden indulatot. Ugyan-

is a munka nagy része nem annyira a felszínen, hanem mélyen, 
tudat alatt történik.

4. Az a jó, ha a rendező és a színész partnerek, egyenrangú al-
kotótársak tudnak lenni. De nem mindenki vágyik erre. Van, aki 
csak egy autoriter vezetőt tud komolyan venni. Talán az a lényeg, 
hogy senkit se kényszerítsünk olyasmire, amit nagyon nem akar.

NÉDER PANNI

Kétszer kiabáltam eddig próbafolyamat alatt, előre megfontolt 
pedagógiai szándékkal. Egyetemista koromban a hangtechnikus 
nem jelent meg az egyik próbán, nem volt kedve bejönni, miköz-
ben Budapest három jeles színházának művészei voltak diszpo-
nálva, ingyen, hosszas egyeztetés után. Mikrofon nélkül semmi-
hez sem tudtunk kezdeni, hazamentünk. A férfi másnap kaján 
vigyorral az arcán jelent meg, én pedig vettem egy nagy levegőt, 
és leüvöltöttem a fejét – onnantól kezes bárányként viselkedett. 
Pocsék érzés volt, hogy kizárólag ezzel érhetem el, hogy ne a 
„rendezőkislány” legyek, mivel nem értek egyet a módszerrel. A 
másik eset egy asszisztenssel történt, aki nagy mértékben hátrál-
tatta a színházi munkánkat, ezért újfent eltervezetten kiabáltam, 
hátha abból ért.

Szintén az SZFE-n, egy görcsből és remegésből összekalapált 
vizsga próbái közben mondta nekem a címszerepet játszó Rába 
Roland (szegény!), hogy a színészeket nem kell szeretnem, ez 
egy munka, emeljem fel a hangomat nyugodtan. Hálás vagyok 
neki, mert később rájöttem, hogy igenis úgy szeretek és tudok 
igazán jól dolgozni, ha a résztvevőkkel a munka idejére mélyebb 
kapcsolat alakul ki – persze a határozottságomon valóban akadt 
fejlesztenivaló. Mivel az utóbbi időben Berlinben főleg személyes 
témájú előadásokat készítek, ezekhez elengedhetetlen az intimi-
tás és a bizalom.

Budapesti kőszínházi munkáim során megtapasztaltam, 
hogy a technikusokkal való erőszakmentes kommunikáció szár-
nyakat ad nekik – megbecsülnek, mert egyenrangú félként keze-
lem őket. Ez inkább szomorúsággal töltött el, miközben értettem 
a dolgot; asszisztensként végignéztem korábban, hogyan alázzák 
meg őket mások. Egy próbafolyamat lehet kedélykorbácsoló, ér-
zelmileg intenzív, egyetértek. Azzal viszont cseppet sem, hogy az 
indulatok szabadjára eresztésében nincs határ, hogy tíztől kettőig 
legitim módon anyázunk-alázunk, aztán úgyis mindenki elfelejti. 
A tettes könnyebben, nem? Számomra a kedvesség és határozott-
ság megfelelő kombinációja teremti meg a biztonságos légkört, 
fontos a figyelem, az adott feszültségek mihamarabbi kibeszélése 
és az önreflexió. A csapatmunkában és a bizalomban, nem pedig 
a rendező teljhatalmában hiszek. Ha problémák merülnek fel, 
mindig a felnőtt szintű, egyenes kommunikáció az első.

Németországi próbavizitjeim alatt természetesen szintén ta-
pasztaltam már feszültségeket, első asszisztensi munkám során 
például elmaradt a premier, mert a rendezőnek semmilyen kon-
cepciója nem volt. A színészek annyira rosszul viselték a fejetlen-
séget, hogy fellázadtak ellene – mindezt egyenes, direkt módon 
kommunikálták.

A stressz kezelése jó kérdés. Régebben az volt a jellemző, hogy 
a főpróbahéten napi három órát alszom, bevérzik a szemem, a 
munkatársakkal továbbra is jó fej vagyok, de senki más ne szól-
jon hozzám, a személyes életem megszűnik létezni. Egy komoly 
betegség után sikerült elengednem mindezt. Legutóbbi munkám 
azért sikerült stresszmentesre, mert a másokban lévő legkisebb 
feszültség kapcsán is vészhelyzetet jelzett az idegrendszerem. 
Megbeszéltük a szereplőkkel, hogy mivel nem bírom elviselni a 
stressz 0,1%-át sem, ezért tartózkodjunk tőle. És lám, nyugodtan, 
de teljes energiabedobással munkálkodtunk az előadáson, amely 
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Tompa Andrea: Ha tudom, hogy bizonyos írásaimnak az a 
következménye, ami – például úgynevezett politikai botrány, 
a nevem meghurcolása és felmosóronggyá változtatása –, nem 
írom meg őket. Még akkor sem, ha többszöri visszaolvasás után is 
úgy látom, pontos voltam, „igazam volt”, kvázi még csak be sem 
perelhettek (nem is történt meg), sőt, helyreigazítást sem publi-
kálhattak (mert ami tényt leírtam, az úgy is volt, ami véleményt, 
az viszont vélemény, és nem tény). Nem írom meg, mert nem 
akarok a fejemre ekkora bajt hozni, és ha megfélemlítenek, akkor 
félni is fogok. Ehhez nincs kedvem. Lehet, hogy ezt hívják újság-
írásnak, de én voltaképpen nehezen viselem a következményeket.

Ebből az következik, hogy írás közben mégiscsak törődöm 
a következményekkel, és bizonyos következmények nyomasz-
tanak, így aztán elkerülöm őket. Meggyávultam, hogy pontos 

legyek. Nyilván nem vagyok vak, látom, hogy a megfélemlítés 
eszköz az elhallgattatásra, és ez sikerül is. Engem nem nehéz el-
hallgattatni.

Králl Csaba: Bármennyire is szeretek írni, a táncról gon-
dolkodni, értelmezni és véleményt formálni, minden áldott al-
kalommal azt érzem, hogy belebukom. Hogy nem, nem és nem 
tudom jól (helyesen? pontosan? lényegre törően? nem masza-
tolósan? világosan? élményszerűen?) visszaadni azt a bennem 
gyakran nagyon is pontosan kikristályosodó, már-már kézzel-
foghatóan éles képet, amit egy előadásról, táncműről gondo-
lok. Ez nyilván műfajspecifikus is, de most nem erről beszélek. 
Nem is arról, hogy ne lenne véleményem: van, gyakran éles 
(bár ahogy korosodom, érzem, puhulok). Hanem arról, hogy 
jobban szeretem az írást közvetlenül megelőző (még szűz) álla-

MUTASS MAGADRA!
Szerkesztőségi tízkezes

Ennek a szerkesztőségi beszélgetésnek az volt a célja, hogy kicsit magunkba 
tekintsünk: kritikusként (és most elsősorban kritikusok vagyunk, nem szer-
kesztők) hol hibázunk/hibáztunk, milyen határaink, elfogultságaink, kétsége-
ink, előítéleteink vannak. Vajon tudunk-e magunkba nézni? BOROS KINGA, 
HERCZOG NOÉMI, KRÁLL CSABA, RÁDAI ANDREA és TOMPA ANDREA beszél-
getése.

nagy siker lett. Megtapasztaltam, hogy mennyire effektív vagyok, 
nem kell vért hullatni, hogy működőképes legyen egy produkció. 
Egy barátom azt mondta, ez a jövő színháza. Remélem!

HATHÁZI ANDRÁS

Hogyan kezeli a stresszt az oktatási folyamatban tanárként/diák-
ként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabadjá-
ra engedése a munkatársakkal, tanársegédekkel, diákokkal/taná-
rokkal és másokkal szemben? Hogy beszéljen a diákkal/tanárral 
a tanár/diák, hol a határ, mi engedhető meg, és mi nem az oktatá-
si folyamatban, mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a gyógyítási folyamatban orvosként/
ápolóként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat 
szabadjára engedése a munkatársakkal, felcserekkel, ápolókkal/
orvosokkal és másokkal szemben? Hogy beszéljen az ápoló sze-
mélyzettel/orvossal az orvos/ápoló személyzet, hol a határ, mi 
engedhető meg, és mi nem a gyógyítási folyamatban, mi akadá-
lyozza a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a munkafolyamatban mérnökként/
munkásként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat 
szabadjára engedése a munkatársakkal, technikusokkal, mester-
emberekkel/mérnökökkel és másokkal szemben? Hogy beszél-
jen a munkással/mérnökkel a mérnök/munkás, hol a határ, mi 
engedhető meg, és mi nem a munkafolyamatban, mi akadályoz-
za a közös munkát, és mi segíti azt?

Hogyan kezeli a stresszt a nevelési folyamatban szülőként/gye-
rekként? Mennyire engedhető meg ennek során az indulat szabad-
jára engedése a családtagokkal, rokonokkal, gyerekekkel/szülők-
kel és másokkal szemben? Hogy beszéljen a gyerekkel/szülővel a 
szülő/gyerek, hol a határ, mi engedhető meg, és mi nem a nevelési 
folyamatban, mi akadályozza a közös munkát, és mi segíti azt?

A azzal szembesül, hogy nem az van, amit ő akar.
A képtelen megbirkózni a helyzettel.
A a környezetét okolja mindezért.
A a tehetetlenségét rázúdítja B-re.
A üvölt. A zsarol. A megüti B-t. A megerőszakolja B-t.
Mindezek igazolására A bonyolult ideológiát farag.
A-nak joga van. Természet adta. Isten adta joga. A így szü-

letett.
A-t nem érdekli B.
A-t csak A érdekli. A saját tehetetlensége.
De A ezt nem biztos, hogy tudja.
A egy adott mintát követ. Ezt látta. Ezt tanulta.
Valamikor ő volt abban a helyzetben, amiben most B van.
A most azt a hajdani helyzetet fizetteti meg B-vel.
Ordibálás 10-től 2-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás 18-tól 22-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás 7-től 15-ig tart, és utána béke van.
Ordibálás x-től y-ig tart, és utána béke van.
Nem. Nincs béke. És lehet, hogy nem is lesz mindaddig, amíg 

A elhiszi azt a képet A-ról, amit A alakított ki.
És ennek semmi köze az ordibáláshoz. Némán is van erőszak.
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potot, mint a már leírt szavakat. Abban a szűz állapotban még 
benne van a győzelem lehetősége. A szavakra, a szavaimra, szö-
vegeimre már haragszom, hogy (soha) nem tudnak azok len-
ni, amit én elvárnék tőlük. Ami kész van, azt nem jól viselem. 
Sokszor húzom is az időt, csak dédelgetem magamban a még ki 
nem mondottakat, nehogy valamit elrontsak. De persze elron-
tom. És ez független attól, ki mit mond róla, jót vagy rosszat. 
Mégis ez a bennem élő folyamatos vereség- és bukásérzés visz 
előre. Hogy egyszer tán csak megnyer az ember egy csatát. Ön-
magával szemben, önmagában.

Rádai Andrea: Ezzel én is mindig megküzdök: eleinte le-
győzhetetlen akadálynak tűnik minden egyes cikk. Ráadásul 
sokszor a saját véleményemet sem érzem kereknek, egésznek, 
véglegesnek: ahogy elmélyülök egy előadásban, úgy formálódik 
a fejemben (és egyébként általában megengedőbb, megértőbb 
leszek az idő múlásával), más érdekel belőle (már ha elég anyag 
van benne) vasárnap, amikor futok a délutáni napsütésben, és 
kedd reggel, amikor felszállok a metrópótlóra. És persze olyan is 
van, hogy egy kolléga írása nyitja fel a szemem valamire. Amúgy 
nem gondolom, hogy ez baj lenne, tulajdonképpen párbeszéd-
helyzet ez is.

T. A.: A legnehezebb kifejezni azokat az életre szóló, vagyis 
életet megváltoztató (life changing) élményeket, amiket őrzünk. 
Azokat a találkozásokat – emberi találkozásokat –, amiket meg-
éltem, amikor egy színészt néztem a színpadon. Ha visszanézem 
az ilyen előadásokról írott kritikáimat, semmit sem találok ben-
nük, ami erről a radikális hatásról számolna be. Valamilyen idő-
távlatból ezeket az előadásokat, élményeket újra elő kéne venni, 
és összegezni: ezektől a művektől – reményeim szerint – jobb 
ember lettem.

Boros Kinga: Ó, felsorolni nem tudnám, mi mindent írnék 
másképp! Egyet csak. Pont a kritika volt a téma, interjúsorozat-
ban jártam körül a színházi alkotók és a kritika viszonyát, hogy 
„mi a baj” a kritikával, mert hiszen ez derült ki folyton, hogy 
csak a baj van vele (velünk). Egyik alkalommal ott ültem az 
erdélyi színház doyenjének kávéasztalánál (na, például ez baj, 
hogy ilyen közhelyeket írunk, „az erdélyi színház doyenje”), ő 
megengedett magának egy ordenáré hímsoviniszta poént egy 
nálam húsz évvel tapasztaltabb kritikusról, majd sietett leszö-
gezni, hogy ki ne merjem szerkeszteni, mert akkor nincs inter-
jú. Nekem pedig kellett az interjú, azt hittem, a doyen megszó-
laltatása legitimálja a sorozatot. Szeretek eljátszani a gondolat-
tal, milyen lett volna kávéstul, diktafonostul felborítani akkor 
azt az asztalt.

Herczog Noémi: Nekem is volt hasonló, sőt, lehet, hogy ezért 
lettem kritikus: a gimnáziumi történelemtanárunk rendkívül 
ügyesen csöpögtette a MIÉP-matricás tolltartója és az időnként az 
órára behozott Vasárnapi Újság-rádiófelvételek mellől a lappangó 
antiszemita megjegyzéseit és az aktuálpolitikát, így én a durván 
hiányos történelmi tudásommal sosem tudtam megfogni. Csak 
vágtam a pofákat. Azóta is bánt, hogy ha már felkészülni nem 
tudtam, egyszer legalább nem álltam fel, és mentem le az igazga-
tóhoz (aki nyilván tudott az egészről). Azóta nagyon kikívánkozik 
a véleményem (bár nem mindenki szerint mindig jó pillanatban).

K. Cs.: Amikor egyszer Keveházi Gábor, a Magyar Nemzeti 
Balett korábbi igazgatója az Operaház szent épületében rácsa-
pott a diktafonomra, és felszólított, hogy távozzak, mert inter-
júhelyzetben megismételtem egy kérdést, amire nem kaptam 
kielégítő választ, csak mellébeszélést, akkor azért én is erősen 
elgondolkoztam azon, mi értelme folytatni ezt az egészet, mi ér-
telme komolyan venni a szakmánkat, ha egy hatalomban lévő 
személy úgyis azt csinál, amit akar.

B. K.: Színházban nőttem fel, mindenevő lettem, ugyanazzal 
a feltétel nélküli figyelemmel néztem a Janikát és az Alkésztiszt. 

Huszonévesen a Marosvásárhelyen szerkesztett A Hét című he-
tilap szerkesztősége volt az első munkahelyem, hetente kellett 
megtöltenem a színházi rovatot úgy, hogy külső szerzőt nem-
igen volt pénzünk fizetni. Megjegyzem, mégis ez volt az egyetlen 
orgánum, amely mindig állta az útiköltségem. Úgyhogy hetente 
utaztam, főként erdélyi városokba (egy nap hányódás oda, egy 
nap hányódás vissza), és megnéztem, megírtam mindent. Per-
sze nem mindent, de úgy éreztem, hogy mindent, mindent is. 
Bírtam gyomorral, hiszen továbbra is mindenevő voltam. Csak-
hogy évi 50+ előadást összeutazni embertelen. Egy-egy fesztivál 
javít ugyan a mutatón (ám ront is – mármint a mutatón, mert 
egyébként kifejezetten finom –, ha épp román vagy nemzetkö-
zi), mégsem jött össze nekem soha a 90 új magyar bemutató, 
ami a kritikusdíjra való szavazáshoz szükséges. Magyarán akkor 
sem voltam echte kritikus, amikor abból éltem, abba döglöttem 
bele, hogy az vagyok. Most, tizenöt évvel és két gyerekkel ké-
sőbb nem akarok több embertelen feladatot. Megnézem, ami-
re kíváncsi vagyok (meg ahonnan este 11-re hazaérek/ahová 
vihetek gyereket és pesztrát/ahová el bírok vezetni/ami belefér 
a munkanapba stb.). Ennek nyilván ára van. Nem láttam még 
Újvidéken újvidéki előadást. Sosem fogok élőben látni Peter 
Brookot. Lemaradok arról, amit előítéletesen nem találok elég 
érdekesnek. Beszűkülök, tájékozatlan maradok, és sosem leszek 
(olyan) kritikus, ahogyan azt a szakma elvárná.

T. A.: A 2000-es években nagyon sokat utaztam, főleg kül-
földre, de vidékre is. Hozzáteszem, sosem jártam Avignonban, 
Edinburghban vagy a Theatertreffenen. Ebből mára szinte sem-
mi vagy nagyon kevés maradt – de nemcsak az életem változott 
meg, hanem az is, hogy már nem vagyok (és többé sosem le-
szek) főállású kritikus, aki ekkora áldozatokat hoz. Akkor nem 
éreztem áldozatnak.

H. N.: Túl sokat vállalok, bár ez nem csak rajtam múlik, men-
tegetem magam azonnal. A megélhetés nyilván elsősorban nem 
a kritikából jön ebben a pillanatban, de az irgalmatlan meny-
nyiségű bemutatót bárkinek lehetetlen teljesíteni, főleg az uta-
zásokkal együtt: a szelekció alapfeladat ma mindenkinek, főleg, 
hogy az ezekről való gondolkodásra is kell idő, és azt szeretem 
magamnak megadni, sőt követelem. Közben kell írni a „fontos” 
színházak „fontos” bemutatóiról, mert az ember csak látszólag 
teljesen szabad, részben legalábbis köti sok tőle független ténye-
ző, és most nem politikaira gondolok, de van a piac: ott az ol-
vasó, és ha őt elveszítem, miközben csak és kizárólag a nekem 
izgalmasról írok, a kritikusi munkának nem sok értelme marad. 
A rohanásban sokszor elfelejtem átvenni a jegyem (joggal szid-
nak le bizonyos színházaknál, ezúton is bocs), de olyan is van, 
hogy megvásárolt jegy megy pocsékba. Kapkodás van. A slow 
movement híve vagyok, ebben hiszek, de nem ezt gyakorlom. 
Hány előadás maradt ki a különböző igények kielégítése közben 
a végkimerülés határán, amiről igazán írni kellett volna, és per-
sze igazán jól: ne haragudj, Fekete Ádám, hogy nem írtam meg a 
Jedit! Sosem készült el Pintér Béla első drámakötetéről a recenzi-
óm, megvan a kezdemény, a példányt is felvettem (ez különösen 
kínos), és a cikket végül nem adtam le, mert nem éreztem elég 
jónak, és nem volt időm jobbá gyúrni. Ha végignézem a kriti-
káimat, az eredmény kettős: a világszemléletem, azt hiszem, ki-
rajzolódik legalábbis eddig a pontig, de NEM biztos, hogy össze 
tudnám belőlük rakni a nekem legfontosabb előadások kritikai 
gyűjteményét, olyan koltaisan. Mármint azt, ami az én ízlésem 
szerint ma a magyar színházi best of. Egyszerűen mert azt hi-
szem, egyre távolabb kerül ez a régi kritikusi szerep attól, amit 
én gondolok színháznak, közel saját magamhoz, szemben azzal, 
amit, hát igen, leginkább a kőszínházak programjában tapaszta-
lok, és amit kritikusként szintén kötelező ímmel-ámmal követni. 
És ez is egy létező, de belőlem hiányzó – vagy szebben: fejleszten-
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dő – skill: egy negyvenkettedik Három nővérről izgalmasan írni, 
hisz ebben a műfajban végképp felülreprezentált a mintha, az 
ugyanolyan. De azt hiszem, én nem ez a típus vagyok, és százszor 
inkább nehezemre esik, mint a hol jó, hol rossz in between mű-
fajokat figyelni. Utóbbiakról el szoktuk mondani, hogy kifognak 
a kritikán, hogy „nincs rájuk nyelv”, előbbiről meg igazságtalan 
módon nem, pedig lehet, hogy erre sincs nyelve mindenkinek: 
és tisztelem annak a tudását, aki ebben jó. Csak olyan jó volna a 
kettő között kicsit bemozgatni az erődinamikát a rétegműfajok 
javára, és ez nem eléggé sikerült mostanáig, pedig elég szerencsés 
és áldott helyzetben vagyok ahhoz, hogy akár jobban is mehetne. 
Rajta vagyok az ügyön.

R. A.: Régen én is a színházi programjaim köré szerveztem 
az életemet, most az életem köré szervezem a színházi program-
jaimat. Jóval kevesebbet látok így, megfontoltabban is választok, 
viszont sokkal kisebb helye van a meglepetéseknek, a nagy fel-
fedezéseknek.

A #metoo kapcsán gondolkodtam el azon, hogyan viszonyul 
a kritika a bántalmazás problémaköréhez. És azt hiszem, nem-
csak a szexizmus vagy a sovinizmus tartozik ide (de erre még 
vissza fogok térni), hanem az a kérdés is, hogy bánt-e a kritika, 
vagy ha úgy tetszik, joga van-e a kritikának bántani. Milyenek 
azok a mondatok és megfogalmazásmódok, amelyekkel a kriti-
kus belegázol egy másik ember lelkébe, amelyek semmibe veszik 
egy alkotó munkáját? Én magam vajon hány ilyen mondatot ír-
tam le? Sokat, bár hajlamos vagyok azt gondolni, hogy fiatal kri-
tikusként többet. (És azon is érdemes töprengeni kicsit, hogy va-
jon egy kritikára nyitottabb, kritikát konstruktívabb módon adó 
és kapó, párbeszédképesebb közegben leíródna-e ennyi bántó 
mondat? Csak kicsit mellékvágány: eszembe jutnak a középisko-
lai fogalmazásaim, amelyekre a magyartanár kapásból kiosztott 
három jegyet (fogalmazás, helyesírás, külalak), míg az angolszász 
gyakorlatban az ember azért kapja az írására a pontokat és meg-
jegyzéseket, hogy ezek segítségével javítson műve minőségén.)

Igaz, ahogy öregszem, egyre óvatosabb vagyok, egyre inkább 
ilyen a kritikusi habitusom, ami miatt viszont gyakran lubicko-
lok a semmitmondás langyos vizében. Ezt egyáltalán nem úgy 
értem, hogy ha a kritikus nem bánt, akkor unalmas (bár való-
színűleg vannak, akik így gondolják) – az olyan óvatoskodó, 
elkenős, őszintétlen mondatokra gondolok, amikről már akkor 
tudom, hogy értelmetlen volt megszületniük, amikor leírom 
őket, és amiket elsősorban a félmondatokba, jelzős-határozós 
szerkezetekbe sűrített, színészi alakításokról szóló passzusok 
környékén kell keresni.

Nem vagyok elég bátor, amikor nőként rosszul érint egy elő-
adás. Sokkal többször feszengek a székemen, mint ahányszor írok 
erről, egyszerűen mert már leírni is unom, hogy mennyire unal-
mas, amikor egy előadás süket és vak az emancipációra, amikor 
teljesen reflektálatlanul hagyja benne a nőket a kurva/áldozat sze-
repkörben – pedig ez még akkor is fájni szokott, ha egyébként a 
kiindulópontnak tekintett darab vagy szöveg sem tesz mást.

K. Cs.: Nemcsak a #metoo-mozgalom, de az egyre in-
kább eldurvuló hazai politikai környezet is teszi, a permanens 
ellenségképgyártással és annak újabb hozadékával, a mérgező 
kultúrkampffal, hogy a szakkritika ma lépten-nyomon olyan eti-
kai és morális kérdésekbe botlik, amilyenekbe meggyőződésem 
szerint a rendszerváltás óta nem botlott. El lehet ezt egy kézle-
gyintéssel intézni, hogy a művészet esztétikai kérdés, és nem kell 
foglalkozni vele, de a dolog nem ilyen egyszerű, mivel a művé-
szet társadalomformáló erő is (lakmuszpapír, tükör és még sok 
más), és ezeket nem lehet egymásról bármilyen éles szikével sem 
sérülésmentesen leválasztani. Nem akarok zsákbamacskát árul-
ni, mert nekem bizony – tánckritikusként, de szerkesztőként is 
– gondot okoz olyan ügyeket kezelni, mint az, amelyről például 

Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője-koreográfusa 
híresült el, hogy a Zsolnay Negyed vezetői minőségében letiltott 
(nem önként, hanem vélhetően parancsra, de ez a dolog lénye-
gét illetően mindegy) egy Pécsett meghirdetett színházi elő-
adást, mert a főszereplőt (vö. Alföldi Róbertet) nem színésznek, 
hanem politikai aktivistának tartja. Ezek után én hogyan viszo-
nyuljak Vincze művészeti-koreográfusi tevékenységéhez? Csi-
náljak úgy, mintha mi sem történt volna? Vegyem tudomásul, 
hogy egy demokráciában (sic!) minden szakmai indok nélkül le 
lehet tiltani egy előadást? Megtehetem ezt? Ez normális? Nem 
szembeköpése ez azoknak a táncosoknak, koreográfusoknak, 
akikben van gerinc? És az ellenkezője vajon elfogadható, hogy 
– tiltakozásképp – nem írok-íratok Vincze-koreográfiáiról? Ez 
nem kiszúrás, szemétség azokkal szemben, akik a Pécsi Balett-
nál dolgoznak? Hiszen a Pécsi Balett nem egyedül Vincze Ba-
lázs, hanem még sokan mások, akik csak elszenvedői a kialakult 
helyzetnek. De ha fordítok a dolgon: meddig és mit lehet és kell 
elszenvedni alkalmazottként, táncosként? Nem hiteltelenedik-e 
el az a társulat, amelyik ilyen esetben hallgat? Vagy ha írok róla, 
róluk, de belemegyek a dologba, és felvállalom, hogy nekem ez 
piszkálja a csőröm, és szóvá teszem, hogy ez így nem comme il 
faut – annak van értelme, azzal elérek valamit? Az a szakmaiság-
hoz tartozik? Egyáltalán: moralizálhatok egy kritikában? Vagy 
csak eleven szenet gyűjtök a fejemre, ha ezt teszem? Csak kérdé-
seim vannak. És nem tudom a válaszokat. A jó válaszokat. Mert 
egyértelműen jó válaszok ez esetben, úgy tűnik, nincsenek.

T. A.: Az óvatosság, gyávaság, az elkerült és megúszott 
egyenesség állandó (ön)tapasztalatom. Imádtam, ahogy Koltai 
kivont karddal, fulminánsan tudott írni. Én nem tudtam, vagy 
már nem tudok. Koltait a dühe is fiatalon, frissen tartotta (ahogy 
ezt a róla szóló írásomban el is mondtam az ÉS-ben). Én inkább 
elszomorodom, keserű leszek a látottaktól, és kevésbé van ked-
vem színházba menni.

Nagy probléma a tanítás is. Aki tanít (színházzal kapcsolatos 
tárgyakat), tudja, hogy a színháztörténet, kortárs színház nagy-
jait, avantgárdját, fontos gondolkodóit, úttörőit tanítjuk. Ez na-
gyon inspiráló egyrészt. A kritikusi gyakorlatom viszont ehhez 
képest langyos színházakba vezet estéről estére, miközben épp 
Joseph Beuysról vagy Christoph Schlingensiefről álmodozom, 
vagy (most épp) Bagi Zsolt disszenzuális kultúrafogalmáról. Be-
szélgetünk a nagy színházi utópiákról az egyetemen, miközben 
nézem a tucatműveket. Vagyis a kultúripar termékeit nézzük, és 
egy kritikai vagy – hogy Bagit idézzem – emancipatorikus kul-
túráról álmodozunk… Egyre jobban értem, hogy nagy, remek 
kritikuselődeim közül miért szakadtak le sokan a kritikaírásról.

A kritikáim jelentős része visszhangtalan (leszámítva a csa-
ládtagok nem szűnő támogatását). Ez eléggé kedvét szegi az em-
bernek.

H. N.: Nemrég arról beszélgettünk egy nekem nagyon fontos 
kritikus lánnyal, hogy ma nem nagyon értelmezhető ez a forma, 
amit a kritika tud, és amely tudásra mi büszkék vagyunk, és hol 
jól, hol rosszabbul teljesítünk: hogy időt szánunk az elemzésre, 
gondolkozunk arról, hogy hatott ránk valami, mi az egyáltalán, 
és erről írunk egy szakfolyóiratban. Én nosztalgikusan, és azt 
hiszem, anakronisztikusan ragaszkodom ehhez a korszerűtlen 
életformához, miközben aki ma nálunk fiatalabb, az mintha 
nem állna már le elemezni, az csinálja úgy, ahogy ő gondolja: 
jobban. Nem tudom, de az biztos, hogy ha a színháztól elvárjuk, 
hogy változzon, akkor a kritikának is kéne. Csak hogy? A több-
hangú kritikára büszke vagyok, hogy megléptük a 2000 folyóirat 
nyomdokain, mert a kritika nem hozhat végső ítéletet: csak né-
zőpontok vannak, úgyhogy ez legyen tiszta és nyilvánvaló. De 
elég ennyi? Nem tett-e sokkal többet Proics Lilla és Varga Anikó 
az Éljen soká Reginá!-ért, egyik legkedvesebb előadásprojekte-
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mért azzal, hogy „beágyazott kritikusként”, sajtósként a többi 
kritikus és a „szakma” látóterébe hozta (mint én azzal, hogy ezt 
megírtam)? Mivel teszek többet az alig észrevett, de nekem fon-
tos értékért: ha a kritikusdíjon próbálok egyért-egyért lobbizni, 
és a lassú kánonváltás érdekében eltekintek a legigazibb kedven-
ceimtől, mert úgysem hozhatom „valódi helyzetbe” őket? Vagy 
ha mindenkit szépen megnevezek a szavazólapomon annak biz-
tos tudatában, hogy úgysem lesz esélyük a díjra, de talán még 
egy jelölésre sem, és a szavazatom gyakorlatilag elvész? (Egyelő-
re ezt csinálom, és elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy gőg-
ből. Igen, gőgből is. De nem csak azért). Viszont nem lenne-e 
huszonegyedik századibb, de legalábbis hasznosabb, ha kritikai 
gondolkodást tanítanék olyanoknak, akiknek ezt a közoktatás 
velem ellentétben nem adja vagy adta meg, mint az, hogy saját 
szórakozásomra és büszkeségemre egy szűk értelmiségi körben 
beszélgetek a színházról a Színházban meg az ÉS-ben? Hozzá-
teszem, most már az is megfordult a fejemben, hogy akár árt-
hatok is egész egyszerűen azzal, hogy végzem a munkám: ha 
rosszul végzem, az nekem mindenképp rossz, és ezt semmiképp 
sem vagyok hajlandó bevállalni, ehhez túl büszke vagyok, vagy 
nárcisztikus, ahogy tetszik. Ha viszont leírom például, melyik 

politikusra emlékeztet az adott ördögbáb, istenem, egy MESÉ-
BEN, abból lehet-e galiba? Egyelőre leírtam, de egyáltalán nem 
vagyok benne biztos, hogy jól döntöttem. Abnormális helyzet-
ből elég nehéz jól kijönni: értelemszerűen nem is sikerülhet.

R. A.: Nekem is gyakran van az az érzésem, hogy eljárt az idő 
a fölött a kritikaíró helyzet fölött, amiben én magányosan leírok 
ötezer, azaz 5000 karaktert egy cikkben (amiben azért sok örö-
mem is telik). És igen, én is hiányolom a visszajelzést, valahogy 
jobban kellene keresni a lehetőségeit annak, hogy közös térben 
tudjon megszólalni egy előadás és a róla alkotott vélemények. 
És azt gondolom, hogy bizonyos újfajta színházi jelenségekre a 
kritika – általában véve – egyszerűen még nem talált ki semmit, 
ilyenek például a részvételi/közösségi/színházi nevelési előadá-
sok. Jobb lenne többet és bátrabban kísérletezni szerkesztőként 
is a különböző műfajokkal, médiumokkal, struktúrákkal, és ta-
lán – még ha lassan, cammogva, de – próbálunk is, ugyanakkor 
persze mindig kényelmes visszatérni a jó öreg, bevált sémákhoz. 
De erről az is eszembe jut, hogy azt is meg kéne becsülnünk, ha 
megtartunk, működtetünk valamit.

T. A.: Valószínűleg legközelebb azt is le kell majd írnunk (ta-
lán e lapban), hogy miért csináljuk mindezek ellenére.
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