
(Georg Büchner: Leonce és Lena.
A Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar 
Szín ház elõ adá sa. Ren de zõ 
Tom pa Gá bor. Be mu ta tó)

Fe hér pa ró ka, fe hér ha ris nya, nagy já -
ból kor hû en sza bott vi se let – kosz tüm je i -
ben (és szí ne i ben: fe hér, vö rös, szür ke, ki -
vé te le sen: zöld) az elõ adás 18. szá za di
me se vi lá got kre ál, ahol a ro ko kó kül sõ ség
mö gött a ro man ti ka be szé de kér dõ je le zi
meg a vi lág ér tel mét. Az em be rek unat -
koz nak, mond ja az if jú her ceg, ez a be teg -
sé gük. Szá má ra, aki nek meny asszonyt
szán nak, hogy im már há zas em ber ként 
át ve gye ap já tól a trónt, csu pa kér dés a vi -
lág. Is me ri Kant fi lo zó fi á ját, leg alább is hi -
vat ko zik rá, tud ni sze ret né, mi igaz mind -
ab ból, amit a böl csek ta ní ta nak, mennyi re
sza bad vagy nem sza bad az em ber, mi re
va ló a nõ sü lés, ha nem is is me ri jö ven dõ -
be li jét, ezért hát út ra kel vi lá got lát ni. Mi -
köz ben pe dig sza ba don bo lyong a nagy vi -
lág ban, épp az tör té nik ve le, amit el akart
ke rül ni: ta lál ko zik egy szép ha ja don nal, s
csak ami kor ki mond ják ket te jük há zas sá -
gát, de rül ki, hogy ép pen az egy más nak
szánt fi a ta lok kel tek egy be. A sza bad ság -
ban a vé let len, a vé let len ben a sza bad ság
já té ka – ha min den úgy tör té nik, ahogy
kell és jó, ak kor mi igaz ab ból, hogy az
em ber nem le li he lyét a vi lág ban?

Tom pa Gá bor ren de zé se olyan me se -
já té kot te remt, amely ben a könnyed is 

sú lyos, és for dít va, a ne héz is súly ta lan, 
s ez zel Büchner szín mû vét úgy he lye zi 
el egy Shakes peare -tõl má ig ter je dõ szín -
ház tör té ne ti ten ge lyen, hogy azt ér zé-
 kel te ti: a rö vid éle tû né met köl tõ
(1813–1837) nem csak a nagy an gol utó da,
ha nem elõ dje is Beckettnek és Ionescó-
nak, mert szö ve ge ugyan olyan el mé sen
já té kos, mint a Szentivánéji álom, de oly -
kor, kér dé se i ben és hang sú lya i ban
ugyan olyan nyug ta la ní tó is, mint a 20.
szá za di le szár ma zot ta ké. Ezért a sok ke -
cses tánc és jól meg kom po nált test já ték,
ön fe ledt paj kos ság és po é nos lát vány mû -
ve let, de a sza vak és gesz tu sok vas ta gabb,
tri vi á lis ba át csa pó vagy az ér tel met len re
és kép te len re nyi tó fel hang jai is, hogy a
két re gisz ter együtt fus son mind vé gig az
elõ adás ban, mint az igaz ban a ha mist, a
ha mis ban az iga zat tük röz te tõ meg ér tés
és ta pasz ta lat lát vá nya. Ha az „ere de ti”
Büchner min den bi zonnyal iro ni kus szí -
ne ze tû, az elõ adás hang sze re lé se el moz -
du lást idéz elõ az ab szurd irá nyá ban, s
ez zel úgy kö ze lí ti a mû vet vi lá gunk hoz,
hogy nem csak nap ja ink szín há zi kul tú rá -
ja mû kö dik ben ne ott ho no san, ha nem
moz gó sít ja a film és a te le ví zió né zõ jé nek
él mény ér zé keny sé gét is: a lát szat ba ve -
tett ség gel vi as ko dó tu da tot. 

Mit ke res az em ber, és mit ta lál, ho -
gyan ne ve li õt a vi lág, és ho gyan ne ve li
sa ját ma gát – Schil ler és Goe the óta is -
mét lõ dõ kér dé se ez a né met iro da lom nak.

mû és világa
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HOR VÁTH AN DOR

HÉT SZÍN HÁ ZI EST

Ti zen két nap, kö zel húsz elõ adás, to váb bá könyv be mu ta tók, mû hely be szél ge té sek,
ki ál lí tá sok – az In ter fe ren ci ák cí mû szín há zi fesz ti vál (2010. de cem ber 1–12.) igen
ran gos nem zet kö zi ese mény szín hely évé tet te a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín há -
zat. Tom pa Gá bor és mun ka tár sai úgy ál lí tot ták össze ha zai és kül föl di együt te sek
rész vé te lé vel a fesz ti vál prog ram ját, hogy az szín vo na las, rep re zen ta tív kör kép ét
nyúj tot ta nap ja ink szín ház mû vé sze té nek.
Az aláb bi jegy ze tek ere de ti leg a fesz ti vál új ság szer kesz tõ je, Zsig mond And rea fel ké -
ré sé re íród tak.



„Épít sünk szín há zat” – hang zik fel most
is a szín pa don, s a mon dat egy szer re  ko -
moly és iro ni kus csen gé sû, olyan, mint ha
a vég szó egyút tal nyi tány is len ne: kez -
dõd jék új ból a szín pa di já ték, ha ugyan
épí te nek még ma nap ság szín há zat, no ha
per sze nap ja ink ban, el té rõ en a né met
klasszi ciz mus ko rá tól, szó sincs fej lõ dés -
re gény rõl és er köl csi ne me se dés rõl, a
szín ház rég ki nõt te a fel vi lá go so dás pro -
jekt jét, ma radt a já ték az ér te lem mel és
az ér tel met len nel, a moz gal mas, tu laj don
lé nyét jel-ké pek ben vil log ta tó vi lág gal.
Ha egy kor az volt a szín ház fo ga dal ma,
hogy tük röt tart a vi lág elé, mi ért ne le -
het ne for dít va (is): a vi lág tart tük röt a
szín ház elé? 

(Wallace Shawn: Láz. Elõ ad ta
Simona Mãicãnescu. Ren de zõ
Lars Norén. Kop ro duk ció
Tours/Besançon) 

A szín pa don még sö tét van, ami kor be -
jön. Fel gyúl a vil lany. Egy nõ áll a né zõ tér
szék so rai elõtt, kö zé pen, on nan el sem
moz dul az elõ adás vé gé ig. Tér dig érõ fe -
ke te ru hát vi sel, amely elöl gom bo ló dik.
Az utol só per cek ben le ve ti, és vi lá gos -
szür ke al só ru há ban ma rad. Élénk gesz tu -
sok kal és arc já ték kal kí sé ri sza va it. Vál la
idõn ként meg rán dul, tes tén vé gig fut a re -
me gés. Más fél órán át be szél nagy ön ura -
lom mal, né mely kor de rû sen, hu mor ral,
de hang ja oly kor fel csat tan, egyen le tes
be szé de szin te ki sik lik. Ki ez a nõ, és mit
kell fel tét le nül kö zöl nie ve lünk egy
hosszú mo no lóg ban?

Nem éle te tör té ne tét, no ha szö ve gé -
ben ál lan dó an el hang za nak uta lá sok ar ra
néz ve, hogy ki cso da, és mi vel tel nek nap -
jai. Kor tár sunk, aki a vi lág nyu ga ti nak
mon dott tér fe lén jött vi lág ra, és ott is él.
Volt ré sze éle te so rán öröm ben is, gond -
ban is. Nyu godt gyer mek ko ra tisz tes pol -
gá ri lét re ké szí tet te elõ. Ám egy idõ után
kér dé sei és két sé gei tá mad tak. Mi ért van -
nak gaz da gok, és mi ért van nak sze gé -
nyek? Mennyi re ér dem li meg õ a szá má -
ra biz to sí tott jó mó dot, és mi ért él nek at -
tól meg foszt va má sok? Mi lyen sze gény -
nek len ni, és mi lye nek a sze gény or szá -

gok? Mit akart Marx, és ért he tõ-e ma még
egy ál ta lán A tõ ke? Mit te gyen az, aki lát ja,
hogy a vi lág ban ba jok van nak, és ta lán
minden nek más ként kel le ne len nie? Ne -
tán le gyen új ra for ra da lom? Ér jük el sa ját
erõnk kel, hogy a vi lág meg vál toz zék,
ami hez per sze az kell, hogy elõbb mi ma -
gunk meg vál toz zunk?

Egy mást kö ve tik a kér dé sek és a di -
lem mák, s egy idõ után vi lá gos sá vá lik,
hogy va la mennyi egyet len nagy kér dés be
tor kol lik: Ki be szél? Va gyis: aki be szél, az
mennyi re al kal mas ar ra is, hogy vá la szo -
kat ta lál jon a kér dé se i re. Eb ben pe dig sar -
ko san fo gal ma zott, is mé tel ten vissza té rõ
vá la szai iga zí ta nak el. Azok kö zül is kü -
lö nö sen ket tõ. Az egyik úgy szól, hogy
azért, ami je van, õ igen is meg dol go zott. A
má so dik azt eme li ki, hogy az erõ szak (te -
hát a for ra da lom) vé res, ke gyet len, en nél -
fog va el fo gad ha tat lan. A po li ti kai di ag nó -
zis két sark té te le ezek sze rint: a fenn ál ló
egyen lõt len ség bán tó ugyan, de in do kolt
és ért he tõ, meg vál toz ta tá sa pe dig for ra da -
lom út ján nem kí vá na tos, mert az em ber -
te len. Ak kor pe dig ma rad a rossz köz ér zet
mo rá lis kény szer ál la po ta, vál lal ha tó
prog ram ként pe dig a vál toz ta tás igé nye,
amely cél ként ne mes ugyan, csak ép pen
az ered mé nyes sé ge bi zony ta lan. 

Ez ko runk nyu ga ti lel ki is me re ti di ag -
nó zi sa: há bor gó el mé vel ta nús kod ni ar -
ról, hogy baj van, hogy a tisz tes pol gár
rosszul ér zi ma gát a bõ ré ben (bár õ, mint
mond ja, „jó em ber”), hogy a vi lá got fel -
for gat ni nem sza bad, mi köz ben azért úgy
sem ma rad hat, ahogy van.

A kér dé sek sú lyo sak, a vá la szok –
meg kín ló dott sá guk el le né re – in kább
könnyû ek. Ko runk egyik je len tõs fi lo zó -
fu sa, Peter Sloterdijk ar ról be szél, hogy
nap ja ink vi lág mé re tû há bo rú já nak tét je a
vi lág sú lyá nak meg íté lé se. A súly és a
súly ta lan ság új ra osz tá sa a tör té ne lem ben.
A bal ol da li ide o ló gia ha gyo má nyos jel -
sza va: le ven ni a sú lyo kat, könnyí te ni az
em ber re ne he ze dõ ter he ken. A sú lyos –
nyo masz tó és em ber te len. Ez volt ele in te,
a 18. szá zad tól kez dõ dõ en a nagy bal ol -
da li pro jekt: mi nél több em ber szá má ra
meg könnyí te ni a lé tet. A jobb ol da li gon -72
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dol ko dás vi szont el uta sí tot ta a könnyí tés
stra té gi á ját, mert an nak úgy mond ha tá rai
van nak, mi vel akad nak a vi lág ban dol -
gok, ame lye ket nem le het sem meg ha lad -
ni, sem ki ik tat ni. A vi lág ke mé nyebb, ko -
no kabb, sõt ko mo rabb, mint el sõ lá tás ra
tet szik. Ki vált sá gok, ér té kek? Nem is
annyi ra azo kat kell meg õriz ni, mint in -
kább ma gát a vi lág sú lyát. Ezért az ön fel -
ál do zás in kább jobb ol da li esz mény, míg
az erõ fe szí tés, a tö rek vés bal ol da li, akár -
csak a fel há bo ro dás.

Van nak-e ma még fron tok, és van nak-
e vá lasz tá si le he tõ sé gek? Ta lán csak mo -
no ló gok van nak, ami lyen ez is. In kább
ide ges ség, mint láz.

(Cyrano de Bergerac: A má sik 
vi lág, avagy a Hold ál la mai és 
bi ro dal mai. Elõ ad ta Benjamin
Lazar és a La Rêveuse együt tes.
Ren de zõ Benjamin Lazar. Théâtre
de l’Incrédule) 

A szín pad elõ te ré ben gyer tyák ég nek.
Azok vi lá gít ják meg gyér fénnyel ma gát a
szín pa dot is. A kel lé kek: egy szék, lét ra,
író pult – eze ket moz gat ja, hasz nál ja, for -
gat ja elõ adás köz ben a szí nész. Egye dül
ad ja elõ a szö ve get, két ze nész kí sé re té -
ben, akik ko ra be li mu zsi kát szol gál tat nak
a pro duk ci ó hoz.

Nem szín pad ra írt mû vet lá tunk, ha -
nem Cyrano de Bergerac (1619–1655)
„tu do má nyos-fan tasz ti kus” pró zai írá sá -
nak (A Hold és a Nap ál la ma i nak ko mi -
kus tör té ne te) mo no lóg gá szer kesz tett
rész le tét.

Ar ról szól a tör té net, hogy mi u tán hõ -
sünk egy nap kü lö nös lá to ga tó i ban
földönkívüli lé nye ket vélt fel is mer ni, el -
ha tá roz ta, hogy vé gé re jár a do log nak, és
ki de rí ti: van nak-e ér tel mes lé nyek a Hol -
don. Fur fan gos ma nõ ve rek kel si ke rül is
el jut nia a Hold ra, ahol csak ugyan ér tel -
mes, ám fö löt tébb kü lö nös lé nye ket ta lál:
az em ber nél jó val na gyobb ter me tû ek, il -
la tok kal táp lál koz nak, be szé dük pe dig
tag lej té sek bõl vagy ze nei han gok ból áll.
Ki lé te sú lyos fej tö rés elé ál lít ja ven dég lá -
tó it, akik amo lyan eg zo ti kus ál lat ként ke -
ze lik, de vi szony lag jól bán nak ve le. Ren -

ge teg ta pasz ta lat tal gaz da god va vé gül si -
ke rül vissza tér nie a Föld re.

Cyrano szö ve ge a na iv tu do má nyos
fan tá zia és sa ját ko rá ban rend kí vü li szel -
le mi me rész ség ke ve ré ke. A vi lá gok sok -
fé le ség ének ta ní tá sa Giordano Brunótól
ere dez tet he tõ, aki for ra dal ma sí tot ta koz -
mo ló gi ai tu dá sun kat. A 17–18. szá zad e
hi po té zis vi tá já tól han gos, a tét ugyan is
óri á si, mert ma gát a Te rem tés bib li ai ta ní -
tá sát érin ti: ha az el sõ em ber meg al ko tá -
sá nak hely szí ne a Föld, le het-e raj ta kí vül
is ér tel mes lény a vi lág egye tem ben?
Cyrano igen nel vá la szol a kér dés re, és ko -
ra kép ze let já té ká nak meg fe le lõ en fel té te -
le zi, hogy a Hol dat be né pe sí tõ élõ lé nyek
ér tel me sek ugyan, de mind al ka tuk ban,
mind szo ká sa ik ban el té rõ má sai az em be -
ri lé nyek nek. Eb bõl az el gon do lás ból adó -
dik, hogy a két fé le – föl di és hold bé li –
lény ta lál ko zá sa jó al ka lom a sa já to san
em be ri lét vi szony la gos sá gá nak be mu ta -
tá sá ra: a szo ká sok, az er kölcs, a gon dol -
ko dás, de még a hit is le het egé szen más,
mint aho gyan az a mi szá munk ra ter mé -
sze tes. Az ide gen ség tük ré ben sa ját azo -
nos sá gunk el vesz ti ab szo lút, ki vé te les jel -
le gét, s ez zel va ló já ban min den te kin tet -
ben meg kér dõ je lez he tõ vé vá lik. Nem vé -
let len, hogy Swift, a Gul li ver író ja so kat
ta nult Cyranótól.

A fran cia iro dal mi ká non mos to hán
bánt Cyranóval. Hír ne ve Rostand szín -
mû vé nek kö szön he tõ en fel ra gyo gott
ugyan a múlt szá zad for du lón (1898), a
klasszi ciz mus esz té ti ká já tól annyi ra el -
ütõ – le ki csiny lõ en „gro teszk nek” ti tu lált
– élet mû ve azon ban nem il lesz ke dett a
szá zad fõ ára má ba. Új ra fel fe de zé se meg -
ér de melt tisz tel gés e kü lö nös te het ség
elõtt, a kö zön ség szá má ra pe dig olyan,
mint az iro dal mi múlt nem várt aján dé ka.
Ezt az ér zést csak fo koz za, hogy a szö veg
azon a fran cia nyel ven hang zik el, ame -
lyet az író ko rá ban be szél tek: hal la ni a
töb bes szám az óta el né mult „s” je lét, s a
ma gán hang zók ej té se is a ma i tól el té rõ.
Ez ugyan úgy an tik ze ne i sé get köl csö nöz
a szö veg nek, aho gyan a kor hû ze ne is szá -
za do kon át ível ve ré sze sít a 17. szá zad
mû vé sze té nek örö mé ben.
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(William Shakes peare nyo mán:
Pyramus & Thisbe 4 You. 
A bu ka res ti Odeon Szín ház 
elõ adá sa. Rendezõ Alexandru
Dabija)

Pyramus és Thisbe tör té ne te a
Szentivánéji álom be tét da rab ja, „szín ház
a szín ház ban”: a szín mû ben sze rep lõ
mes ter em be rek ad ják elõ a her ce gi pár –
Theseus és Hippolyta – mu lat ta tá sá ra az
óko ri sze rel me sek szo mo rú vé get érõ his -
tó ri á ját. A víg já ték ba va ló be ik ta tá sa több
funk ci ót tel je sít. Rá éb reszt ar ra, hogy a
szín pa di já ték olyan szak ma, amely meg -
fe le lõ mes ter ség be li jár tas sá got igé nyel.
Már a pro ló gus el mon dá sa kor ki de rül,
hogy elõ adó ja nem is me ri a szín pa di be -
széd tör vé nye it: rosszul ej ti ki a mon da to -
kat, le eresz ti a hang ját ott, ahol nem kell,
ami mon dó ká ját el tor zít ja és ki for gat ja. A
jó szán dé kú ama tõ rök pro duk ci ó ja ek -
ként az iga zi tra gi kus elõ adás pa ró di á ja.
Ma ga a já ték azon ban azt ér zé kel te ti,
hogy a szín pa di át lé nye gí tés ere je szin te
ha tár ta lan: ha va la ki Fal nak ne ve zi ma -
gát, és uj ja i val rést for mál, ak kor az ak -
ként is mû kö dik, mint aho gyan más va la -
ki épp oly si ke re sen ala kít ja a Hol dat vagy
az Orosz lánt. An nak pe dig, hogy a szín -
pa don a lát szat meg egye zik a va ló ság gal,
azért van kü lö nö sen nagy je len tõ sé ge,
mert be ve zet a víg já té ki té ve dés és meg té -
vesz tés szín pa di lo gi ká já ba.

Az elõ adás egyet len ter mé keny ren -
de zõi alap öt let fel na gyí tá sa és va ri á lá sa.
Ha egy szer a je le net már ele ve a já té kon
be lü li já ték ról szól, mi tör té nik ak kor, ha
föl erõ sít jük és meg sok szo roz zuk ezt a jel -
le gét? Eb bõl ki in dul va a ren de zõ négy
kü lön sze rep lõ gár dá val, négy szer egy más
után adat ja elõ a tör té ne tet. Amit lá tunk,
ugyan an nak az is mét lé se, en nél fog va
rész ben ugyan az – Pyramus és Thisbe
sze rel mé nek his tó ri á ja –, köz ben még is
egé szen más. Azért más, mert egy fé le kép -
pen je le ní ti meg a pol gár asszo nyok lel kes
csa pa ta, a szak mai zsar gont nagy ké pû en
fi tog ta tó szí ni nö ven dé kek ag resszív cso -
port ja, a magyar–román (mold vai) ve gyes
pá ros és tár sa sá ga, il le tõ leg a vé gül ma gu -
kat pro du ká ló szín pa di mun ká sok együt -

te se. A sok po én, a ha tá sos szín pa di moz -
gás erõs rit mu sú pro duk ci ót ered mé nyez,
s rend re föl fo koz za a né zõ nek azt az ér zé -
sét, hogy a tör té net át szí ne zõ dé se és el kü -
lön bö zõ dé se olyan ve le já ró ja a (poszt)mo-
dern szín ját szás nak, amely na gyobb fi -
gyel met igé nyel ma guk nak a szín pa di 
já ték esz kö ze i nek, mint az ere de ti tör té -
net nek. Nincs „da rab”, csak elõ adás van.
Annyi ra így van, hogy már Shakes peare -
re vo nat ko zó an jo gos a kér dés: va jon tra -
gi kus ese mény-e víg já té ká ban Pyramus és
Thisbe ha lá la? Ön ma gá ban vé ve igen, de
a mû ben meg tör té nõ elõ adás kö rül mé nye -
it – a szí né szi já té kot – te kint ve már ke -
vés bé. Ezért mond ja Theseus a még hát ra -
le võ epi ló gus elõtt: „Csak epi ló gust ne!
kér lek; egy ilyen já ték nem szo rul ment -
ség re. Sem mi ment ség! Hi szen, ha min -
den sze rep lõ meg hal, egyi ket sem il lõ
gán csol ni. De, is ten en gem! ha az, ki e da -
ra bot ír ta, Pyramust játssza, s vé gül
Thisbe ha ris nya kö tõ jé re fel akaszt ja ma -
gát; úgy ez fel sé ges egy tra gé dia lett vol na;
de így is na gyon hû és re mek volt az elõ -
adás.” A da rab be li né zõk egyéb ként vé gig
ész re vé te le ik kel kí sé rik az elõ adást, va -
gyis a hang súly már Shakes peare -nél
azon van, hogy a já ték ér tel me a né zõi át -
élés ben tet szés sze rint át író dik.

A mos ta ni ren de zõi át írás vé gig a pa -
ró dia re gisz te ré ben zaj lik. Kér dés, hogy
van-e „ha la dás” e pa ró dia in ten zi tá sá -
ban. Jó ma gam úgy ér zé kel tem, hogy
igen. Mint ha az elõ adás azt su gall ná,
hogy a szín pa di já ték ko ráb bi, klasszi kus
ide je (a pol gár asszo nyok elõ adá sa) ár tat -
la nabb, spon tá nabb, öröm te libb lett vol -
na. Mi helyt át lé pünk azon ban a ma gunk
ko ra be li tér be, egy re erõ sebb az erõ sza -
kos, al pá ri, oly kor hisz té ri kus ma ga mu -
to ga tás, a já ték im már ön ma ga pa ró di á já -
vá fa jul, szin te nem is szól egyéb rõl,
mint a tárgy tól füg get len, ön ma ga cél já vá
lett ne vet te tés rõl.

Shakes peare -nél a je le net be fe jez té vel
elõbb tánc kö vet ke zik, majd el hang zik az
epi ló gus:

E kéz zel fog ha tó vas kos da rab
Jól megcsalá a lomhalábu es tét. – 74
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Ba rá tim, ágy ba. – Két hé tig le gyen
Mu lat ság, dá ri dó völ gyön-he gyen. 
(Arany Já nos for dí tá sa)

Az elõ adás vé gén ez út tal is alud ni
kül dik a né zõ ket. Mu lat ság nak vagy dá ri -
dó nak azon ban se hí re, se ham va. Nem
vi dám ság vár ránk, ami kor tá vo zunk.

(Arisz to pha nész: Lüszisztraté. 
A Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar 
Szín ház elõ adá sa. Ren de zõ
Dominique Serrand)

Ha kí ván csi va la ki, könnyen utá na -
néz het, a gö rö gök ép pen me lyik bel há bo -
rú ja vál tot ta ki a Lüsziszraté szü le té sét. E
tény nem is egé szen mel lé kes, mert hi -
szen örök tõl fog va egy do log a most fo lyó
há bo rú el len moz gó sí ta ni, és egé szen más
el uta sí ta ni ma gát a há bo rút mint az em -
be rek kö zöt ti ke gyet len öl dök lést. Je len
elõ adás két ség te le nül a má so dik vál to za -
tot ré sze sí ti elõny ben, er rõl szól a be fe je -
zés pa te ti kus fel hí vá sa: szûn jék meg egy -
szer s min den kor ra a gyil kos vi szá lyok
so ro za ta. Pe dig az is ko lá ban azt ta nít ják:
van nak igaz sá gos és igaz ság ta lan há bo -
rúk, és ugyan ezt han goz tat ják mind má ig
a po li ti ku sok is.

Arisz to pha nész ko mé di á já nak for ra -
dal mi alap öt le te: a há bo rú nak úgy kell
vé get vet ni, hogy a nõk össze fog nak, és
meg ta gad ják fér je ik tõl a sze rel met. Nem
könnyû ál do zat ez ré szük rõl sem, de ha
van ere jük, és ter vü ket va ló ra vált ják, a
gyõ ze lem nem ma rad hat el. Ezt az alap -
hely ze tet a mai ol va sat óha tat la nul úgy
lát tat ja, mint a fe mi niz mus gon do la tá nak
óko ri vi lág ra jöt tét egy férficentrikus tár -
sa da lom ban: a mel lõ zött, hall ga tás ra ítélt
nõi nem fel lé pé se fel bo rít ja nem csak a
tár sa da lom egyen sú lyát, ha nem az zal
együtt a sors dön tõ kér dé sek szem lé le té -
nek pers pek tí vá ját is. Ki de rül: nem egye -
dül a fér fi ak dol ga ha tá roz ni az élet és a
ha lál kér dé sé ben – már csak azért sem,
mert a kér dés köz vet le nül érin ti a sze re -
lem és a csa lád, a nõi sors ala ku lá sát. Ha
a há bo rú mint erõ sza kos cse lek vés ele -
men tá ris meg nyil vá nu lá sa a fér fi tár sa da -
lom nak, ugyan ilyen ele mi erõ vel moz gó -

sít ha tó el le ne a sze rel mi vágy és a nõ i ség
ha tal ma is, hogy meg mu tat koz zék: a két
elv küz del mé bõl gyõz te sen azért kell a
má so dik nak ki ke rül nie, mert em be ribb és
öröm te libb, mond hat ni egye te me sebb az
el sõ nél.

Rég óta tud tuk, hogy Arany Já nos for -
dí tá sa meg sze lí dí tet te az ere de ti vas kos
szó ki mon dá sát, mi vel szá za dá nak pol gá ri
íz lé se ezt kö ve tel te. A for dí tás jegy ze te i -
ben õ ma ga is utalt rá, hogy a nyer sebb
ki fe je zé se ket eny hébb for du la tok ra cse -
rél te. A most el hang zó szö veg úgy hasz -
nál ja a sze xu á lis élet szó kincs ét, hogy az
óko ri ko mé dia nyel vét mint egy a ko runk -
be li szó ki mon dás elõ fu tá ra ként tün te ti
fel, de ez ma már alig bor zol ja az em be rek
ér zé keny sé gét. Ám ez még sem bor dély -
há zi por no grá fia, nem is al pá ri sza bad -
szá jú ság, sok kal in kább úgy ér ten dõ,
mint egy ken dõ zet len be szé dé ben is
egye nes vi lág nyel ve. El vég re a ko mé dia
hõs nõi a csa lá di élet örö me i nek ne vé ben
foly tat ják har cu kat a há bo rú el len.

Nem utol só sor ban ez is az óko ri mû
alap öt le té nek ér de kes sé ge, már mint an -
nak fel is me ré se, hogy a há bo rú el le ni
fel lé pés ma ga is harc, amely ugyan úgy
ide o ló gi át, tá bo rok ba va ló szer ve zõ dést,
vég sõ so ron gyõ ze lem mel vég zõ dõ
össze csa pást igé nyel, mint ma ga a há bo -
rú. Amit lá tunk, az nem passzív el len ál -
lás, nem „pol gá ri en ge det len ség” – ezek
a nõk ren de sen meg har col nak azért,
hogy bé ke le gyen. Az óta is örök para-
doxona ez a há bo rú el uta sí tá sá nak: „har -
col ni” kell-e a bé ké ért, és ha igen, ak kor
mi lyen esz kö zök kel. Két és fél év ez re de
nincs vá lasz ar ra a kér dés re: ki ál lít hat ja
le a ka to ná kat. 

Alig ha nem az elõ adás leg ha tá so sabb
je le ne te a bé ke kö tést meg elõ zõ ta lál ko -
zás a sze re lem re éhes, ám el ha tá ro zá suk
mel lett ki tar tó nõk és az õket meg kör -
nyé ke zõ fér fi ak kö zött. Az öle lés re vá -
gya ko zó, egy mást ke re sõ és egy más tól
me ne kü lõ tes tek ko re og rá fi á ja a hely zet
ko mi ku mán messze túl mu tat va ér zé kel -
te ti a ne mek köl csö nös von zó dá sá nak, a
fér fi és a nõ ta lál ko zá sá nak ere jét és tö -
ré keny szép sé gét.
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(Valère Novarina: Kép ze let be li
ope rett. A Deb re ce ni Cso ko nai
Szín ház elõ adá sa. Ren de zõ Valère
Novarina)

A hát tér ben szín pom pás, há rom szö gû
füg göny, oly kor fel emel ke dik, majd is mét
le eresz tik. A szín pad kö ze pén nagy koc -
ka, idõn ként ab ból búj nak elõ a ját szó
sze mé lyek. Van még egy kór há zi hord ágy,
be gör dül, majd új ra ki vi szik, raj ta fek szik
a hul la, aki él, fel kel, és dal ra fa kad.

Min den ki – nyol can-tí zen van nak –
be szél, tán col és éne kel. Két és fél óra,
szü net tel. A má so dik rész ben több a tánc
és az ének, a já ték ele ve nebb, sod róbb
ere jû.

Mo no lóg vagy di a ló gus – csu pa olyan
mon dat, amely nem vo nat ko zik sem mi re.
Nincs szín pa di hely zet, nin cse nek sze -
rep lõk: van ugyan ne vük (A Kés do bá ló, A
Le szö ge zõ mun kás, Anasz tá zia, A
Pánagónia stb.), de szín pa di iden ti tá suk
nincs (me net köz ben át is vál toz nak). A
mon da tok nak, mi u tán van ben nük alany
és ál lít mány, van je len té sük, de nincs ér -
tel mük: le be gõ gon do la tok, meg nem tör -
té nõ cse lek vé sek. 

Vén em ber: Vál junk Ká in ná és vérengezzünk.
Má sik: Íme a bá tyád: vágd le a fe jét!
Vén em ber: Ó nem nem nem!
Má sik: Te vagy a bá tyám: le vá gom a fe jed.

Akik be szél nek, nem is test vé rek,
nem is vág ja le egyik a má sik fe jét. Amit
hal lunk, az ma ga az ön ma gát ter me lõ
nyelv, ál lan dó, csa pon gó, üres moz gás -
ban a je len tés és az ér te lem kö zött. 

Ez a be széd foly tat ja a nagy nyelv ron -
tók és nyelv bon tók il luszt ris so rát:
Lautréamont, Jarry, Ionesco, Beckett köl -
tõi-szín pa di for ra dal mát. Ki tö rés a nyelv -
bõl, ame lyet az em be rek más ra sem hasz -
nál nak, mint hogy me sél je nek és gon dol -
kod ja nak, ho lott a nyelv en nél több re is
al kal mas. Csak hagy ni kell, hogy meg mu -
tas sa, mennyi re önál ló és ön fe jû (így is
hív ják az egyik sze rep lõt), ho gyan szór ja,
ra goz za, pa za rol ja ön ma gát – tel je sen
mind egy, hogy gü gye da do gás, la pos szel -
le mes ség, sü let len élc vagy ko moly nak

szánt afo riz ma for má já ban. A nyelv –
akár köz na pi, akár emel ke dett, akár ér zel -
mes, akár haj me resz tõ – ál lan dó an re á lis
és ál lan dó an szür re á lis, ép pen azért, mert
sa ját ma gán kí vül nincs kö ze az ég vi lá gon
sem mi hez, sem a va ló ság hoz, sem a cse -
lek vés hez, sem az em be ri jel lem hez.

Hát ezért „kép ze let be li ope rett”. Nem
pa ró dia, in kább négy zet re vagy köb re
emelt ope rett: ki na gyí tás olyan fo kon,
hogy az ele mek nem össze-, ha nem szét -
tar ta nak, min den ré sze i re hull, és sem mi
mást nem ér zé ke lünk, mint a gyor san
szá gul dó hang ato mo kat. 

A rend szer mû kö dik, és több nyi re
mu lat ta tó is. Két meg szo rí tás sal.

Az egyik a mé di u mok egy más mel lett
fu tó pá lyá it érin ti, a má sik a kul tú ra kö zi
át já rást.

Nem ugyan úgy hajt ha tó vég re ugyan -
az az el já rás a (köl tõi) be széd, az ének és
a tánc kö ze gé ben. A nyelv át- és ki for ga -
tá sá nak meg van a ma ga iro dal mi ha gyo -
má nya, be já ra tott tech ni kái ola jo zot tan
mû köd nek. De le het-e éne kel ni az ének
el len, tán col ni a tánc el len? A ze nei
avant gárd más uta kat tört ma gá nak a 20.
szá zad ban, mint az iro dal mi, és a ba lett -
mû vé szet is más ként lé pett ki klasszi kus
for ma kin csé bõl. Emi att az elõ adás ének-
és tánc be té tei a nyel vi kö zeg tõl el té rõ
mó don ro ha moz zák meg és bont ják le e
két mû vé szet esz köz hasz ná la tát: az ári ák
le het nek kép te le nek, de at tól még hang -
zó mi vol tuk ban szé pek, a tán cok is tö re -
de zet tek és ka ri kí ro zók, ám még is sze met
gyö nyör köd te tõk. A nyelv sík ján ki do -
bott ope rett az ének ben és a tánc ban alat -
to mo san, no ha per sze ki for gat va, vissza -
lo pó zik.

Ami pe dig a kul tú rák kö zöt ti át já rást
il le ti: egyet je lent az ope rett fo gal ma a
fran cia kul tú rá ban és egé szen mást a ma -
gyar ban. A fran ci ák nak nincs ope rett jük,
lé vén az osztrák–magyar spe ci fi kum. Ha
ope rett re kí ván csi ak, õk is A Ci gány bá rót,
A mo soly or szá gát vagy a Marica gróf nõt
ál lít ják szín pad ra. Egy sze rûbb fel adat
fran ci ák szá má ra „kép ze let be li ope ret tet”
al kot ni, mint a ma gyar kö zön ség nek. Ez a
mû a „szür re a lis ta ope rett” mû fa já val kí -76
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sér le te zik. Nyel vi anya gá ban a köl tõi és a
szín há zi avant gárd, a san zon, a kül vá ro si
ar gó sti lisz ti kai le he tõ sé ge it ka ma toz tat ja,
re gisz te re i ben ele gye dik a mû velt ség ele -
mek bõl szõtt igé nyes öt le tes ség, a kül tel -
ki ki szó lás és az abszurdoid blöff. Ezek
na gyobb ré sze át is jön a for dí tás ban,
amely kre a tí van és sza ba don „ma gya rít”,
de azért sok min den el is vész a vá mon. A
ma gyar szö veg szí ne sebb és szimp lább,
mint a fran cia, amely csu pán szín le li a
bu gyu ta sá got, anélkül,hogy be le es nék:

Hogy én va jon mit ked ve lek be lõ led,
El mon dom szép sor já ban énelõtted.
A szí vem ben ned leg job ban mit ked vel,
el mon dom, hall gasd csak meg tisz ta kedv vel.

(P. S. A fran cia szö veg rõl a fel ira to zás -
nak kö szön he tõ en al kot tam fo gal mat ma -
gam nak.)

(Ruins True. Kol lek tív tánc szín há zi
elõ adás Samuel Beckett 
szel le mé ben. A San Diegó-i Sushi
Cen ter for the Urban Arts és a
Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház
kop ro duk ci ó ja. Ren de zõ Tom pa
Gá bor)

A szín fa lak re dõ zött szür ke vá szon nal
van nak be von va. A szí nen két ágú lét ra és
to ló szék, to váb bá más tár gyak: egy pár
ba kancs, ve der, ka la pács. Mind sze rep -
hez jut nak a szín pa di já ték ban.

Moz gás mû vé sze tet lá tunk. Meg ele ve -
ne dik az élet te le nül fek võ nõ, a lét ra te te -
jén te he tet le nül el nyúlt fér fi, ké sõbb a to -
ló szék ben ülõ, le pel lel le ta kart má so dik
nõ is. Moz du la ta ik a mo dern tánc mû vé -
szet ki fe je zõ e re jét ki ak náz va olyan drá -
mai kom po zí ci ó vá áll nak össze, amely
mind vé gig nyug ta la ní tó, rej té lyes, min -
den rész le té ben ki dol go zott je len tés fe lé
mu tat. Mi ez a je len tés?

Az elõ adást szin te kez det tõl vé gig ze -
nei han gok kí sé rik: ér des, szá raz zö rej,
könnye debb, szin te me lo di kus vagy kel -
le me sen üte mes ze ne. A szót la nul zaj ló
moz gás vé ge fe lé an gol nyel ven fel hang -
zik Samuel Beckett né hány mon da ta. Fo -

gal mi ol va sat ként mint egy rá ve tül nek a
test be széd re: ko mor szó la muk olyan,
mint a rej té lyes lát vány je len té sé nek kul -
csa.

Azon ban a moz gó tes tek lát vá nya ma -
ga is je len té ses. Anél kül, hogy tisz ta fo -
gal mi meg fe le lõk re le het ne for dí ta ni, a
moz gás há rom em be ri lény he lyét je le ní -
ti meg a lé te zés ben. Ta lán tör té ne tü ket is,
bár moz gá suk ban nem könnyû egy ér tel -
mû en ki raj zo ló dó tör té ne tet fel fe dez ni.
Sza ka szok vagy epi zó dok van nak ugyan
az elõ adás ban, no ha azt nem ta gol ják éles
szü ne tek. A né zõ ér zé ke lé se ilyen for mán
öt vagy hat sza kaszt kü lö nít el. A tes tek
elõbb tel je sen önál ló an, egy más ról tu do -
mást nem vé ve pö rög nek, fo rog nak a szí -
nen, mint ha egy faj ta kap ko dó, ki lá tás ta -
lan ke re sés haj ta ná õket. Utóbb fel fe de zik
egy mást, kö zö sen, pá ro san össze fo nód va
jár ják tán cu kat, mint akik egy más ban ta -
lál ják meg a ke re sett ér tel met. Egy újabb
szín ben el len sé ge sen egy más nak fe szül -
nek, majd moz du la ta ik, te vés-ve vé sük
amo lyan hasz nos együtt mû kö dés ér ze tét
kel ti, hogy azu tán új ra konf lik tust su gall -
jon szá gul dó hár ma suk. Ezen epi zó dok
vé gez té vel az elõ adás vissza tér a nyi tó je -
le net hez, majd rö vi de sen a be fe je zés kép -
so rai kö vet kez nek. A szí nen meg je le nik
egy kis fiú, õ irá nyít ja egy kép er nyõ elõtt a
szín pad fény já té kát. A sö tét ben lán gok
csap nak fel, a sze rep lõk moz du lat la nul
kö ve tik az ijesz tõ je le nést. Vé gül a szín
hát te ré ben, egy más hoz kö zel meg áll nak,
a fér fi a lét ra mö gül ke resz tet for máz va
szét tár ja két kar ját. 

Ha egy sze rû en moz gás gya kor la tok jól
meg ter ve zett, ki vé te les mû vé szet tel elõ a -
dott so ro za tá nak te kin tem, ak kor az elõ -
adás igen szép etûd az em be ri test ki fe je -
zõ e re jé rõl. Ha az epi zó dok so rát a becket-
ti vi lág lát vány sze rû for dí tá sa ként fo gom
fel, ak kor azért ér de mel el is me rést, mert a
test moz gás lát vá nya azt, ami az írói szö -
veg ben nyel vi vol tá nál fog va konk rét és
ki je len tõ, az el vont ság egy szer re lé gi e -
sebb és ret ten tõbb él mé nyé vé vál toz tat ja.
A meg nyug vást alig is me rõ, alap ve tõ en
re mény te len, ki et len vi lág szót la nul
ijesz tõbb, mint em be ri szó tól kí sér ten, le -

mû és világa

77



gyen az a be széd még oly tö re de zett, fáj -
dal mas, ki üre se dett is.

Ha az elõ adás vé gén fel lob ba nó lán -
gok a vég íté let ese mé nyé vel ke re te zik a
lá tot ta kat, ak kor a sze rep lõk olyan tör té -
net ré sze se i ként ér tel mez he tõk, amely az
em be ri lé tet a Bib lia szö ve gé nek pers pek -
tí vá já ba ál lít ja. Az em ber szen ve dés re
ítél te tett bû ne i ért, és lán gok ban kell vé -
gül meg tisz tul nia. Ez több, ra di ká li sabb
még a re mény tõl meg fosz tott, vég rom lás -
ra ítélt vi lág becketti ví zi ó já nál is, mi vel
hoz zá ad ja a pró fé tai szó apo ka lip ti kus
jós la tát. Azt szû ri ki el sõ szá mú vi lág ér -
tel me zés ként a tör té nel mi pil la nat ból,
amely ben élünk, ami ab ban év ti ze dek óta
fo lya ma to san je len van, sõt az em be ri ség
bi zo nyos há nya da szá má ra a meg ha tá ro -
zó élet ér zé sek egyi ke. Ma gán vi se li a 20.
szá zad pusz tí tá sa i nak bé lye gét, mind -

azon fe nye ge té sek tu da tá val te téz ve,
ame lyek az óta is nyo masz tó an kö rül ve -
szik ko runk em be rét. 

Ez az élet ér zés ugyan ak kor nem 
há rít hat ja el a kér dést: be le der med-e 
az em be ri ség a tör té ne lem 20. szá za di
ta pasz ta la tá ba? Azt kell-e szün te le nül
lát nunk, ha elõ re te kin tünk? Kö te le zõ-e a
föld go lyó ra ki ter je dõ em be ri ség jö võ jé -
nek lá to má sát a nyu ga ti (ke resz tény) ci -
vi li zá ció vál ság tu da tá ra szû kí te ni? A
bib li ai Lót fe le sé ge, mint is me re tes, hát -
ra for dult, és só bál vánnyá vál to zott. Ez 
is a Szent írás ta ní tá sa. Az em be ri ség
szá má ra az, ami elõt te áll, min dig más,
mint ami mö göt te tor nyo sul. Ez ak kor is
így van, ha ép pen nem a tör té nel mi op -
ti miz mus ko rát él jük. Van új a Nap alatt.
Ez egy ma gá ban nem meg nyug ta tó, de
nem is mel lõz he tõ. 

78

2011/2

PO LI TI KUM ÉS ESZ TÉ TI KUM
Szín ház a to ta li ta riz mus mar ká ban
(1945–1989)

1960–1971. A mí tosz ge ne zi se
Fur csa, paradoxális kor szak, amely ben

szín ház tör té ne ti for du lat megy vég be, Bu -
ka rest va ló ság gal Eu ró pa egyik szín há zi
fõ vá ro sá vá vá lik, ez alatt a köz élet ben
meg ala po zó dik a ke let-eu ró pai to ta li ta riz -
mu sok egyik leg ke mé nyebb vál to za ta: az
a ro mán nacionálkommunizmus, amely
azu tán kul tu rá lis ge no cí di um má fa jul. Ki -
ala kít ják a rend szer ket tõs ar cu la tát: a sza -
bad, de mok ra ti kus vi lág fe lé egy részt a
füg get len sé gét, szu ve re ni tá sát õr zõ or szá -
gét, más részt a bel po li ti ká ban a totali-
tarista-etnokrata gya kor la tot. Gheorghiu-
Dej a párt ja és a ma ga szá má ra ügye sen
hasz nál ta ki a szov jet kom mu nis ta párt
XX. kong resszu sa után ki ala kult tör té nel -
mi helyzetet.1

Az 1962-es évet kö ve tõ en a ro mán
mû vé sze ti éle tet dön tõ en meg ha tá ro zó

cen zú ra is fo lya ma tos át ala ku lá son megy
át. Át szer ve zik a Mû vé szet ügyi Bi zott sá -
got, új ne ve: Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti 
Ál la mi Bi zott ság, ez gya ko rol ja szak ap pa -
rá tu sá val, fo lyó ira tai kri ti kai anya gán 
ke resz tül a párt po li ti ka meg va ló sí tá sát a
mû vé szet te rén. 1964-ben a Saj tó- és
Nyom tat vá nyok Fõ igaz ga tó sá gá nak (a to -
váb bi ak ban SNYF) fel adat kör ét új ra ér té -
ke lik, hogy össz hang ba ke rül jön az ál la mi
és tár sa dal mi élet változásaival.2

Az 1967-ben lét re ho zott Ide o ló gi ai 
Bi zott ság fel ada ta is mét rá e rõ sza kol ni a
mû vé szet re az ide o ló gi ai dog ma tiz must.
A Ro mán Kom mu nis ta Párt X. kong -
resszu sa 1969-ben a „sok ol da lú an fej lett
szo ci a liz mus” ide o ló gi á ja ne vé ben a párt
ál ta li irá nyí tást je löl te meg mo dell ként,
ami azt je len tet te, hogy a ha ta lom ki zá ró -
la gos bir to ko sa ként a párt el len õr zi és irá -

Rész let egy hosszabb tanulmányból




